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Sammendrag
I det antikke Hellas skilte Sparta seg ut blant annet ved å ha to konger, et såkalt diarki. De to
kongefamiliene Agiadene og Eurypontidene regjerte simultant og mange av deres navn har
blitt overlevert gjennom kilder til vår dag. Kongene av Sparta var blant de rikeste, mektigste
og mest innflytelsesrike i det spartanske samfunnet. Kildene viser til hvordan deres handlinger
påvirket samfunnet på forskjellige nivåer.
Denne oppgaven tar for seg kongene av Sparta og deres roller i samfunnet. Det er en
analyse av kongeembete med fokus på den religiøse funksjonen. Målet er å finne ut om hva
årsaken til denne rollen kan ha vært. Oppgaven prøver å bre ut rollene kongene hadde på en
oversiktlig måte, før den dypper ned i hva bakgrunnen for den religiøse rollen kan ha vært.
For å undersøke dette tas det i bruk tre forskjellige teorier. Disse er inndelt i en marxistisk
analyse, en politisk/strukturell analyse og en religiøs analyse.
Ved å bre ut om funksjonene kongeembete hadde, for så å analysere de tre forskjellige
forskningsresultater hver for seg og sammenligne dem, har oppgaven kunnet sannsynliggjøre
hva som kan ha vært motivasjonen bak tildelingen av denne rollen. Funnene gjort i oppgaven
viser til at det sannsynligvis ikke bare var en spesifikk grunn. Resultatene legger årsaken
nærmere en religiøs grunn, men med innflytelse fra det økonomiske og politiske aspektet i
samfunnet.

II

Innholdsfortegnelse

Forord ........................................................................................................................................ I
Sammendrag ............................................................................................................................. II
Introduksjon og forskningsspørsmål ………………………………………………………… V

Kapittel 1: Hvordan se på Sparta .......................................................................................... 1
Historiografi ...................................................................................................................... 1
Teori og metode ................................................................................................................ 4
Metode .................................................................................................................... 9
Primærkilder og problemet med disse ............................................................................ 10
Historieverk ........................................................................................................... 12
Romersk tid ........................................................................................................... 16
Politisk filosofi ...................................................................................................... 21
Andre ..................................................................................................................... 23
Arkeologiske kilder ................................................................................................ 24

Kapittel 2: Kongene: Hva forteller kildene? ...................................................................... 26
Det religiøse ..................................................................................................................... 26
De store jordeierne ........................................................................................................... 34
Det institusjonelle ............................................................................................................ 36
De sosiale strukturene ...................................................................................................... 41

Kapittel 3: En marxistisk analyse: kongene som de store jordeierne .............................. 43
Croix og marxismen ......................................................................................................... 43
Rikdom som midtpunkt .................................................................................................... 45
Eierskap av land: Privat eller offentlig? ........................................................................... 45
Kritikk av den konvensjonelle tanken ..................................................................... 46
Alternativt syn: Privat eiendomsbesittelse .............................................................. 47
Deltagelse i lekene ........................................................................................................... 51
Materielt vennskap ........................................................................................................... 53
III

Materiell strategi .............................................................................................................. 56
Økonomien i sentrum ....................................................................................................... 59

Kapittel 4: En politisk analyse: Kongene som embetsmenn for kollektivet .................... 61
Strukturfunksjonalisten Finley ........................................................................................ 61
Den politiske kongen ...................................................................................................... 63
Viktige politiske figurene i Sparta? ................................................................................ 64
Kongene i politikken: Forholdet til de andre politiske strukturene ................................ 66
Arv over valg? ................................................................................................................. 69
Politikken som roten til all makt ..................................................................................... 71
Kapittel 5: En religiøs analyse: Kongene som Herakles’ ætt
og representanter for guddommen ...................................................................................... 73
Religion som noe eget ..................................................................................................... 73
Religion som midtpunkt .................................................................................................. 75
Viktigheten av religion i samfunnet ................................................................................ 75
Troen på blodslinjen ........................................................................................................ 79
Herakles’ ætt ................................................................................................................... 83

Kapittel 6: Avslutning og Konklusjon ................................................................................. 85
Teorienes hovedargumenter ............................................................................................ 86
Sammenligning og konklusjon ........................................................................................ 87
Siste tanker ...................................................................................................................... 89

Litteraturliste ........................................................................................................................ 90

IV

INTRODUKSJON

‘Jeg vil herske i henhold til statens etablerte lover’
Slik lød de spartanske kongenes ed til folket, noen av de mest kjente personene i den antikke
greske verden. I dag er Sparta en liten by med få innbyggere og det er ikke mye rester igjen
etter de storslagne antikke spartanerne som vi leser om i kildene. Under arbeidet med denne
oppgaven har de fleste reagert på temaet med replikken ‘This is Sparta!’ fra den kjente
Hollywood filmen 300 utgitt i 2006. Mange i dag har sin kunnskap om spartanerne fra denne
filmen. Den viser 300 soldater klare for å dø for sitt folk med en sterk konge i spissen;
Leonidas. Han blir fremstilt som blant annet vis, fryktløs og som en god strateg. Egenskaper
som kildene ofte forteller en suksessfull konge i Sparta, hadde. Filmens Leonidas har mye
likheter med hvordan kongen blir fremstilt i kildene. Leonidas var en sterk kraft for gresk
motstand under perserkrigene og slik vi ser i filmen dro han til Termopylene og valgte å bli og
død for Sparta og hele Hellas.
De var de rikeste av de rike i samfunnet og de to kongefamiliene, Agiadene og
Eurypontidene, ble trodd var avstamninger fra den mest kjente greske helten, Herakles. Slik
som at Leonidas var stjernen i slaget ved Termopylene er det generelt vanskelig å diskutere
Sparta som et samfunn uten å inkludere kongene. Min bacheloroppgave handlet om de
spartanske kongenes generelle rolle i samfunnet og det falt meg naturlig å dykke dypere inn i
kongenes verden i masteroppgaven. Det finnes mange publikasjoner som nevnte kongene i det
politiske og økonomiske livet, og spesielt mange omhandlende det militære aspektet. I tillegg
finnes det mange publikasjoner som omhandlet den religiøse sfæren i Sparta hvor da kongen
ofte ble nevnt. Likevel fant jeg ingen som ga et overbevisende svar på årsaken til den
sistnevnte rollen. Dette ble et hull i forskningen om kongene som jeg ble fast bestemt på å
diskutere nøyere. Det samme spørsmålet dukket opp stadig og ble forskningsspørsmålet til
denne oppgaven; Hva kan være årsaken til at kongene av Sparta fikk eller hadde en religiøs
rolle i samfunnet? Hva kan ha vært grunnen til at kongene, fremfor noen andre, fikk denne
rollen?
Jeg vil si det er enighet blant historikere i dag at den religiøse rollen som kongene av
Sparta hadde var fremtreden. Dette fordi det finnes mange primærkilder som forklarer denne
rollen og hva den innebar i detalj. I sammenligning med andre greske poliser var denne rollen
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noe uvanlig. Derfor kan det være viktig å prøve å forstå hvorfor kongene hadde en slik
funksjon. Studien av den religiøse rollen kan være viktig for vår forståelse av det spartanske
samfunnet. Denne oppgaven tar for seg mer enn bare forskningsspørsmålet, hvor den på
overflaten er en analyse av kongene, men med mål om den religiøse rollen. Det blir sett på
andre aspekter ved kongeembete for å skape en helhet og for å sette ting i en kontekst.
Delspørsmålene blir i den sammenheng formulert slik; var kongene av Sparta viktige i
samfunnet? Hvilke roller hadde kongene av Sparta og var den religiøse funksjonen til
kongene viktig for det religiøse samfunnet?
Denne oppgaven er bygget opp av seks kapitler. Kapittel én er et introduksjonskapittel
som tar for seg historiografien til feltet, teoriene og metoden i korte trekk og til slutt
primærkildene og problemene med disse. Kapittel to er et bakgrunns kapittel som viser hva vi
faktisk vet og ikke vet om kongene av Sparta. Dette for å gi leseren mer dybde og bakgrunn i
eksemplene tatt frem i diskusjonen. Kapitlene 3 til og med 5 er diskusjonskapitlene.
Oppgaven er lagt opp til å diskutere tre forskjellige synsvinklinger en kan ha i møte med
forskningsspørsmålet. En marxistisk synsvinkel, en politisk/strukturell synsvinkel og en
religiøs synsvinkel. Hvert kapitel begynner med å forklare teorien og metoden nevnt i kapittel
en på en mer detaljert måte og med flere eksempler før diskusjonen begynner. Jeg har valgt ut
noen eksempler fra kapittel to, hvor det ofte er flere, som hjelper hver del å diskutere og
underbygge synsvinkelen i lys av deres teori. Slik vil det komme frem hvilke tråder og
meninger som kan trekkes ut fra den lille informasjonen vi har. Eksemplene som har blitt
valgt fremfor andre er gjort slik av den enkle grunn at denne oppgaven ikke hadde mer rom og
fordi jeg heller ønsket å gå i dybden på få eksempler eller å snakke litt om mange. Det siste
kapitlet er konklusjonskapitlet hvor funnene gjort i diskusjonskapitelene blir tatt frem og
vurdert mot hverandre for å komme nærmere et svar på forskningsspørsmålet.
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1.0
HVORDAN SE PÅ SPARTA

Sparta har blitt studert på mange måter og med forskjellige teoretiske grunnlag og metoder. I
dette kapittelet ønsker jeg å vise avgrensningen gjort for denne oppgaven og hvordan jeg har
valgt å se på Sparta. I de påfølgende sidene forklarer jeg historiografien til Sparta i korte
trekk. Teoriene som kommer til å bli brukt i diskusjonskapitlene og hvordan de har bygget
opp blir presentert. Jeg beskriver hvilken metode jeg har brukt i møte med primærkildene, og
til slutt tar jeg for meg hvilke kilder som er og har vært viktige i denne oppgaven og generelt i
studiet av Sparta. I tillegg håper jeg at jeg har klart å belyse hva problemene kan være med
noen av disse kildene.

Historiografi
Det har vært viktige verker skrevet av forskere utenfor Storbritannia de siste 50 årene.
Spesielt franske og tyske bidrag.1 Sparta er et internasjonalt fagfelt, men jeg har her valgt å
sette søkelys på publikasjoner skrevet av britiske forskere. Derfor vil det her blir presentert
historiografien til den delen av forskningsfeltet. Det er to hovedgrunner for dette. For det
første har det kommet ut mye interessant forskning fra britenes side de siste ti årene. For det
andre er det flere av de ledende forskernavnene innenfor dette feltet i dag anglosaksiske. Det
er ikke lett å plukke ut individuelle forskerne og deres verk blant britene. Likevel er det
spesielt to navn og deres verk som kan bli kreditert for å ha hatt og har stor påvirkning på
utviklingen av studiet, og som har gjort at britene har blitt ledende i dette feltet: Moses Finley
og G. E. M. de Ste. Croix. Finley, med tanke på Sparta, har bare skrevet ett essay.2 I forhold
til tekster fra andre forskere, er det kanskje vanskelig å forklare påvirkningen dette korte
essayet på 16 sider har hatt på studiet. Finley prøver med teksten sin å legge et grunnleggende
rammeverk for hvordan Sparta kan bli studert. I kontrast til Finley har vi G. E. M de Ste.
Croix sin tunge bok, The origins of the Peleponnesian war, på hele 456 sider.3 Denne boken
inneholder flere store diskusjoner om forskjellige temaer omhandlende Sparta.
Slik som Victor Ehrenberg“From Solon to Socrates”, Franşois Ollier “Le Mirage Spartiate”, og Pavel Oliva “Sparta and
her social problems.”
2 M. I. Finley, "Sparta," in The use and abuse of history (London: Hogarth, 1986).
3 G. E. M. De Ste. Croix, The origins of the Peloponnesian War (London: Duckworth, 1972).
1
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Konklusjonene Croix kommer med i sin publikasjon krever ikke universell enighet. Imidlertid
vil jeg si meg enig i Michael Whitby. Han skiver at tilnærmingene Croix kommer med, til en
grad, tvinger de som er uenige til å engasjere seg med det primære kildematerialet.4 Begge
disse historikerne har hatt respekterte stillinger som professorer ved universitetene Cambridge
og Oxford i England. Disse to forskjellige innfallsvinklingene skapte skillet som har vært i
studien av Sparta på disse to universitetene. I nyere tid har det dukket opp flere britiske
forskere. Og det er to som jeg vil påstå er blitt ledende i forskermiljøet, og som Finley og
Croix har vært veiledere for: Paul Cartledge som var elev av Croix, og Stephen Hodkinson,
som var elev av Finley.5
Cartledge gjennom sine tekster tar for seg både de Ste Croix sine teorier og Finley sin
‘’Finley agenda’’. Hans fremgangsmåte mot de store sentrale spørsmålene innenfor blant
annet spartanske kvinner, slaveri og krigføring blir dermed gjort gjennom en nøye
gjennomgang av kildene. Cartledge har skrevet mange bidrag til feltet, og har i løpet av sin
karriere skrevet over 10 bøker. Tre av disse bøkene er dedikert til Sparta og tar for seg hele
historien til det klassiske Sparta. I denne oppgaven har jeg sett på ny utgivelsene av disse
bøkene og vil referere til disse. Men jeg ønsker å presentere disse verkene i den rekkefølgen
han skrev dem i. Den første boken ble publisert i 1979 og heter Sparta and lakonia: a
regional history 1300 to 362 BC. Michael Whitby beskriver i sin publikasjon Sparta at
Cartledge sin bok er en historisk-geografisk fremstilling og tilnærming til den greske staten
Sparta.6 Boken begynner fra stein- og bronsealderen og fører oss helt frem til deres nedgang
som samfunn. Cartledge bruker både arkeologiske funn og historier skrevet av antikke
forfattere. Bok to, Agesilaos and the Crisis of Sparta utgitt første gang i 1987, tar for seg livet
til kongen med det samme navnet og hans viktighet i det spartanske systemet.7 Den siste
boken, Hellenistisc and Roman Sparta skrev han sammen med Antony Spawforth og ble
utgitt i 1989.8 Her skriver han om blant annet spartanernes flere forsøk på å overkomme
konsekvensene som tapet ved Leuktra førte med seg. Videre, hvordan de som stat prøvde å
overleve i en verden nå dominerende av Makedonere. Utenom disse bøkene burde også hans
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Michael Whitby, Sparta (New York: Routledge, 2002).
Med deres publikasjoner omhandlende Sparta og deres videreformidling og videreutvikling av ideene til Finley og Croix,
har begge disse historikerne bygget seg opp kjente navn innenfor forskermiljøet. En annen britisk historikers bok, som er
bygget opp av samlede viktige artikler, jeg har sett på, og må si har satt stor pris på, er Michael Whitby sin bok «Sparta» fra
2002.
6 Paul Cartledge, Sparta and Lakonia : a regional history 1300-362 BC, States and cities of ancient Greece, (London:
Routledge, 2002).
7 Dessverre har denne boken ikke vært mulig å få tak i, i perioden denne oppgaven har blitt til.
8 Paul and Spawforth Cartledge, Antony Hellenistic and Roman Sparta: A tale of two cities 2ed., ed. R F Willetts (London
and New york Routledge 2002), book.
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utgivelse av Spartan reflections, hvor han har samlet sammen noen av hans viktigste essay,
ikke bli sett bort ifra.9
Hodkinson, selv om han var student av Finley og lærte hans metoder og teorier, viser i
sine tekster hvor mye tyngde han legger på kildene og bevisene.10 Dette gjør at han ligger
nærmere de Ste Croix sin tilnærming enn Finley sin. Whitby forklarer hans fremgangsmåte
slik og jeg kunne ikke sagt det bedre: Han samler sammen alt antikt kildemateriale, uansett
forfatning eller lite innhold, som er relevant for studien. Deretter putter han det litterære
materialet gjennom en arkeologisk gjennomgang for å etablere kildens arkeologiske
stratigrafi.11 Denne metoden for fremgang kan være viktig fordi det finnes såpass lite
kildemateriale om Sparta. I tillegg er de ‘beste’ kildene vi har er ofte skrevet lenge etter deres
storhetstid. Sparta, som mange andre greske poliser, opplevde politisk og sosial forandring
gjennom generasjoner. Derfor kan ikke vi blindt tro på det de senere kildene forteller oss om
Spartas fortid. I Hodkinson’s Inheritance, Marriage and Demography: Persepctives upon the
success and Decline of Classical Sparta kommer denne tankegangen kanskje best frem. Han
prøver å belyse et viktig spørsmål: Hvordan eiendomsbesittelse fungerte i Sparta. ‘’My main
negative contention was that there is little of value to be extracted from the accounts of later
writers upon whom scholars have often relied.’’12 Han fortsetter sin forklaring ved å skrive at
ved å bruke den riktige metodologien, er det mulig å konstruere en mer pålitelig tolkning av
helheten.
Fra tiden da Finley skrev på (ca. 1950-1990) og frem til i dag har forskningsrelaterte
bøker omhandlende Sparta i mindre grad blitt publisert. Dette da artikkelformatet har blitt
brukt mer. Det var stor publikasjonsaktivitet på 90-tallet, men det har stilnet. Siden starten av
dette århundre har blant annet Anton Powell i samarbeid med Stephen Hodkinson skapt en
gnist i publikasjonsaktiviteten. Det har de gjort ved å publisere flere samlinger av artikler og
essay skrevet om Sparta. Noen av disse tekstene har, etter å ha blitt sett på sammen, skapt nye
tanker og diskusjoner.13 Disse bøkene har også vist at du ikke er nødt til å være spesialist
innenfor fagfeltet for å kunne bidra til ‘debatten’ om Sparta. Mye av forskningen gjort frem
til i dag av historikere er basert på tradisjonelle kildeanalyser. Altså gjennom tolkning av- og
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Paul Cartledge, Spartan reflections (London: Duckworth, 2009).
Med dette mener jeg ikke at Finley ikke la vekt på kildene. Men Croix var veldig åpen om hvor viktig det var.
11 Whitby, Sparta. s. 16
12 Stephen Hodkinson, "Inheritance, Marriage and Demography: Perspectives upon the Success and Decline of Classical
Sparta " in Classical Sparta: Techniques behind her success, ed. Anton Powell (London: Routledge, 1989). s. 80-81
13 Noen av bøkene: Anton Powell and Stephen Hodkinson, Sparta : beyond the mirage (The classical press of Wales, 2002);
Stephen Hodkinson, Anton Powell, and Paul Christesen, Sparta : the body politic (Swansea: Classical Press of Wales, 2010);
Stephen Hodkinson et al., Sparta : comparative approaches (Swansea: Classical Press of Wales, 2009).
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kritisk tilnærming til kildene. Likevel har det blitt viktigere de siste 20-30 årene med andre
disipliner og fremgangsmåter. Sammensetningen av skriftlig kildemateriale i sammenheng
med arkeologiske funn har vært en av de mest populære fremgangsmåtene de siste årene.
Spesielt i ønske om å finne sin egen mening i de rivaliserende teoriene, som finnes, i studiet
om Sparta. Arkeologien har vært en av de mest brukte disiplinene, utenom den klassiske
tilnærmingen. Både Cartledge og Hodkinson har brukt dette i sine tekster. Utenom
arkeologien er også religionshistorie, sosialantropologi samt komparative analyser, vesentlige
disipliner som har blitt brukt.

Teori og metode
I denne oppgaven skal ta for seg tre innfallsvinkler i diskusjons kapitelene. Dette i forsøket på
å komme nærmere et svar på hva årsaken til tildelingen av den religiøse rollen var. Analysen
er delt opp i tre deler: en politisk analyse som baserer seg på Moses Finley sine ideer. En
marxistisk analyse, som baserer seg på G. E. M. de Ste. Croix sine ideer. Til slutt en religiøs
analyse som baserer seg på teoriene skrevet av Louise Bruit Zaidman og Pauline Schmitt
Pantel. Her presenteres de i denne rekkefølgen, men i diskusjonen er kapitlene presenter med
den marxistiske analysen først istedenfor den politiske. Jeg har her prøvd å få frem de
forskjellige teoriene og grunnstenene i dem, før jeg tar frem hvorfor jeg har valgt å gjøre det
slik.
I sitt kapittel «Sparta» diskuterer Finley strukturene i det spartanske samfunnet.14 Han
kommer med forslaget om en «sixth-century revolution». Finley forklarer at det klassiske
spartanske systemet ikke ble til over natten eller i løpet av en regjeringstid. Dette systemet var
langt i fra en primitiv overlevelse. De klassiske institusjonene var et produkt av radikale
forandringer.15 Han forklarer at denne prosessen var kompleks, med noe innovasjon, men med
mye modifisering og re-institusjonalisering av elementene som kanskje virker å ha overlevd
uforandret. Om det er riktig å bruke et ord så sterkt som revolusjon er et spørsmål i seg selv.
Likevel er det noen karaktertrekk som åpenbart forandret seg på denne tiden og som kanskje
kan virke som en revolusjon. I andre verk som Finley har publisert forklarer han at det bare er
en samling med flere kilder som kan gi oss viktig kunnskap om hendelser i historien. Altså,
bare hvis det er flere kilder som tyder på en hendelse kan historikeren ta et seriøst steg mot
14

Finley, "Sparta."
Han deler den klassiske strukturen i tre: infrastrukturen til land tildeling, det offentlige systemet, inkludert militæret, og det
rituelle systemet. Finley, "Sparta."
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historieforskning. Hvis ikke, blir det ikke en ordentlig studie.16 Antikken og Sparta er
karakterisert av en del kilder med utilstrekkelig kildegrunnlag. Han mener vi må ta i bruk
modeller. Vi må ha noe å analysere likheter og forskjeller imot, og han mener vi må bruke
komparative metoder. Å sette kildene inn i en idealtype, en modell, for å kunne forstå
samfunnet og for å motvirke den vanskelige kildesituasjonen.
I boken Ancient History forklarer Finley at hans eget arbeid med antikken, mer enn
andres de siste ti årene, har provosert fram diskusjonen av Max Weber blant antikke
historikere.17 Finley drar frem en side ved Weber som nettopp er dette med ‘idealtypen’ av et
system i samfunnet.18 Rollen privat innflytelse hadde var bare en av flere henseender. Hvor
ideal typen av spartansk statskontrollert system i virkeligheten var fylt med spenninger og
anomi. Han argumenterer videre at dette systemet hadde en militær funksjon, men ikke hadde
et helt militaristisk stempel. Det kommer også frem at det var få av institusjonene i Sparta
som egentlig var unike. Heloter, som et eksempel, forklarer Finley ikke var unikt for Sparta.
Han legger vekt på at han ikke ignorer muligheten for at mengden heloter i forhold til
spartanske borgere, kanskje var større i Sparta enn noe annet sted.19 Det som faktisk var unikt
med Sparta var kombinasjonen av alle institusjonene i en overordnet struktur, som var
avgrenset av Spartas enestående offentlige oppdragelse.20 En ting han selv skriver han ikke
forstår er hvordan embetet konge har klart å overleve. Antagelig mener han da gjennom
‘revolusjonen’. Suksessen til dette Essayet kommer frem med det Michael Whitby kaller
«Finley agendaen».21 Denne agendaen blir beskrevet som studiet av sosialstrukturene i
antikken. I dette tilfellet de underliggende sosiale strukturene i Sparta, og hvordan disse
påvirket staten. Finley mener at vi ikke kan studere aspekter løsrevet fra hverandre. For
eksempel skal vi studere økonomi, som da er en del av samfunnet, må vi studere hele
samfunnet. Dette prinsippet kan da også gjelde kongene. Skal vi studere embetet konge, må vi
studere alt rundt det også. Denne tankegangen har Finley fra Karl Polanyi. Polanyi var opptatt
av at vi ikke kunne studere aspekter ved primitive samfunn separat.22 Alt inngår i en helhet.
Denne tankegangen har blitt brukt i stor grad i sosialantropologien. Han drar dermed inn, i
sine studier om Sparta, sosialantropologien, som i tiden etter han, har blitt brukt av mange
historikere.
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Det er altså to sentrale aspekter: Idealtyper fra Weber og det at vi ikke kan studere
aspekter løsrevet fra hverandre. Hvis en skal følge Finley må man se på de underliggende
sosiale strukturene for å få tak i samfunnet. Hvordan dette danner et system, og her hvordan
kongene plasseres i dette systemet. Vi må se på alle aspekter ved kongene, ikke bare det
religiøse.
I boken, the class struggle in the ancient Greek world, klarer G. E. M. de Ste. Croix på
en direkte og tydelig måte å få frem hva han mener og hva hans poeng med boken er: Å vise
relevansen av Marx’ filosofi i studiet av antikk historie.23 Poenget er å vise hvordan en
klasseanalyse av gresk (og for så vidt romersk) historie, kan belyse prosessen til politiske og
sosiale forandringer i samfunnet. Croix tar også frem andre metoder i diskusjonen om Marx.
Han fremhever at det er mange metoder som kan være brukbare utenom marxisme og at de
har gitt oss viktige kunnskaper.24 Han kritiserer spesielt Weber, som Finley har brukt mye.
Altså den sosiologiske tilnærmingen og konseptet med «status», i forhold til klasse. Han
mener at denne tilnærmingen til antikk historie vil og har gitt oss svar med store hull og flere
ubesvarte spørsmål. Hvor han da fortsetter med å diskutere seg fram til at vi med en
marxistisk tilnærming ikke vil få samme problemer i like stor grad.25
Croix tar utgangspunkt i det mange ofte vil kalle en marxistisk analyse og fokuserer
dermed på eiendomsforholdene i antikken. Marx sin teori er brukt oftest i sammenheng med
tidlig middelalder og fremover. Croix forklarer at han ikke bruker ordet middelklasse i
publikasjonen sin, på grunn av den moderne oppfattelsen av ordet. Det Croix mener er at dette
prinsippet, siden det kan brukes i andre perioder av historien, også kan bidra med forståelsen
av antikken. Eierskapet til land og makt til å utføre ufrivillig arbeidskraft, stort sett forent i
hendene i samme klasse, utgjør derfor hovednøklene til klassestrukturen i de gamle greske
samfunnene.26 Han tar frem at det var vanlig med slaver i antikken, noe som han kaller
«unfree labour». Han bruker prinsippet til Marx med de forskjellige klassene, der slavene er
arbeiderklassen, for nettopp det å forstå samfunnet.
Hans hovedpoeng er å forklare at det er eiendomsforholdene som skaper mønster i
staten. Vi kan altså se på økonomien som det underliggende for å forstå hvordan samfunnet er
skrudd sammen. Kongene var store landeiere, og var en av de rikeste personene i den antikke
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verden.27 Gjennom et marxistisk syn kan en tolke at grunnen for kongens makt lå i hans
eierskap av land. En jordeier vil ha sin makt på grunn av at han har mer jord enn de andre.
Men han vil si at denne betydningsfulle statusen ikke er fordi han er rikest, men fordi han er
best. I situasjonene med kongene og religion kan man si at det å være best er å være
avstammet fra gudene. I et marxistisk perspektiv kan en stille seg spørsmålene: var det på
grunn av de store eiendommene at kongene ble fremstilt som avstamninger av Herakles og
dermed fikk en religiøs funksjon? Var det på grunn av de store eiendommene at kongene fikk
lov til å ha en slik stor rolle innenfor samfunnet?
I en slik studie som ligger på grenseland mellom historie og religionshistorie kan det
være nyttig å ha med en religiøs innfallsvinkel. I denne sammenheng er boken Religion in the
ancient greek city, skrevet av Louis Zaidman og Pauline Pantel, i stor grad blitt tatt i bruk.28 I
studiet av gresk religion er vi nødt til å forlate kjent kulturområde og radikalt stille spørsmål
til motsatte kategorier.29 Det greske samfunnet var fundamentalt forskjellig fra vårt moderne
samfunn. Dermed passer ikke konseptene vi bruker for å forklare samtidige religiøse
fenomener til analysen over hva grekerne tolket som den gudommelige sfære. Den religiøse
funksjonen i det greske samfunnet var ikke likt med dagens vestlige samfunn. Vårt
samfunnsliv er i mye større grad sekularisert, mens religion hos grekerne var sammenflettet
med alle områder, ved det offentlige og sosiale liv. Dette, mener Zaidman og Pantel, er hvor
vi må begynne vår studie av gresk religion. For eksempel: I dagens menneskers øyne er det
gudommelige åndelig. Det har skapt verden og menneskeheten og er tilstede hos menneskene.
For grekerne på den andre siden var det gudommelige noe annet. Gudene var ikke åndelige,
de skapte ikke jorden eller kosmos eller menneskeheten, men var blitt skapt selv. De hadde
ikke alltid eksistert, slik som gud i kristendommen, men hadde tilranet seg makt. De var ikke
evige men udødelige; videre var de ikke allmektige eller allvitende. Det ble også trodd at
gudene gikk blant menneskene.30 Selv bare denne sammenligningen av tanken om det
gudommelige, gjør at vi må fjerne alle våre forutinntatte idéer om religion før vi kan studere
noe innenfor grekernes religiøse tro og praksis.
Det er to typer analyser av religion i det generelle som også den antikke religionen har
blitt objekt for. For det første har det vært et samordnet søk etter antatte spor av magisk
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praksis og primitiv mentalitet, som overlever i det historisk anerkjente greske Pantheon,
ritualer og i myter. Denne forestillingen om ‘overlevelse’ tar med seg en følelse av
viljeforklaringer, som for eksempel påberoper den ukrediterte kategorien totemisme. (altså
ideen om at opprinnelig religion i hovedsak var et spørsmål om grupper av mennesker som
identifiserte seg med gjenstander i den naturlige verden.) For det andre har grekernes tro og
praksis blitt undersøkt med sikte på å oppdage fruktbar mark som var spesielt gunstig for
veksten av en monoteistisk religion, slik som kristendommen. Men denne forandringen av
religioner hviler på overbevisningen om at religioner ikke alle har samme verdi. Effekten av
denne tolkningen er å bryte den greske religionen kunstig gjennom kristendommens
forvrengende prisme.
Disse to tilnærmingene har etterlat en god del bøker og har kanskje stor historiografisk
viktighet. Imidlertid er deres forutsetninger er av deres egne tider. Den visningen av gresk
religion som Zaidman og Pantel foreslår er å se på det som et symbolsk system med sin
særegne logikk og sammenheng. Denne tankegangen kan være et tegn på vår egen
relativistiske æra.31 Altså man ser på religion som et funksjonelt system. De skiller mellom to
tilnærminger her også. Den ene konsentrer seg om den greske troens opprinnelse, mens den
andre fokuserer på hvordan denne troen fungerte i et samfunn som man trodde var relativt
stabilt.32 For å kunne plassere kongen i det religiøse liv er det viktig å skjønne hvordan det
religiøse livet utspilte seg. Hvordan de gamle grekerne så på religion og på det gudommelige.
Jeg kan komme nærmere et svar på forskningsspørsmålet mitt om årsaken til kongenes
religiøs rolle innenfor det spartanske samfunnet, ved hjelp av en slik innfallsvinkel. Fikk
kongene denne rollen fordi de ble sett på som avstamninger av Herakles og fordi det ble trodd
at de hadde gudeblod i årene?
Finley sine tanker om komparative metoder og det å se på de underliggende sosiale
strukturene, tenker jeg er viktig for å kunne plassere kongen innenfor samfunnets struktur og
dermed hans plass innenfor det religiøse. Jeg tenker å bruke en marxistisk tilnærming i den
forstand å belyse hvorfor kongene hadde denne rollen, og da argumentere om det er en
økonomisk grunn til dette. Altså var det deres eierskap av jord som gjorde at de fikk en slik
betydelig rolle i samfunnet. Videre mener jeg det også er viktig å se det fra en slags mytisk
synsvinkel. Det blir antatt at en grunn for kongenes religiøse funksjon kommer av deres
avstamning fra Herakles. Gjennom en religiøs synsvinkel vil jeg kunne slå fast hvor riktig
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dette kunne ha vært. Var folket så overbevist over deres stamtre og deres forbindelse til
gudene at det førte til at kongene ble tildelt denne rollen?
Gjennom diskusjon og argumentasjon av alle tre vinklinger hver for seg vil jeg i første
omgang kunne finne frem til hva svaret vil bli for de tre separat. Deretter sammenligne disse
svarene, slik at jeg kan komme nærmere et svar på mitt forskningsspørsmål om hva årsaken
for tildelingen av den religiøse rollen kunne ha vært. Dette i sammenheng veds å svare på
mine delspørsmål.

METODE
Metoden brukt i denne oppgaven vil bli en kritisk tilnærming til kildene. Det er blitt benyttet
skriftlige kilder med forskjellige sjangere. Tanken er å benytte kildene ved å sammenligne de
med hverandre, der det er mulig. Sette de opp imot andre sider ved historien vi vet mest
sannsynlig må ha skjedd, og om de da passer inn i det store bildet. Dette for å finne ut av
deres troverdighet. Det er viktig å forstå motivasjonen bak deres tekster. Hvem var det rettet
mot, og hva var bakgrunnen for deres verk. Hvilke kilder har disse antikke forfatterne brukt?
Derfor er det viktig å problematisere kildene. Jeg mener det er nødvendig å prøve å forstå
bakgrunnen til forfatterne og hvilke muligheter de hadde for å vite noe om det de skriver.
Videre er det blitt brukt oversettelse av de antikke kildene. For det meste engelsk, men
også norsk der det har vært mulig. Det finnes flere variasjoner av tekstene i oversettelse og jeg
har sett meg nødt til å velge meg ut hvilke oversettelser jeg i denne oppgaven ønsket å bruke.
Utenom de tekstene som har vært mulig å skaffe i norsk oversettelse har det mest blitt brukt
Loeb Classical Library sine små grønne bøker.33

33

For en komplett liste med Loeb Classical Library sine utgivelser se https://www.hup.harvard.edu/collection.php?cpk=1031

9

Primærkildene og problemene ved dem
Historikere som forsker på det antikke Sparta tar utgangspunkt i et begrenset kildegrunnlag.
Selv om det varierer hvilke kilder forskerne legger vekt på, bruker de alle de samme antikke
kildene. Mesteparten er skrevet av utlendinger og noen av de store er Herodot, Tukydid,
Plutark, Xenofon, Pausanias og filosofene Aristoteles og Plato. I tillegg Homer i religiøs
forstand. Det eneste funnet som har blitt gjort av spartanske forfattere er diktene laget av
Tyrtaios og korlyrikeren Alkman i det 6. og 7. århundre.34 I disse diktene viser de sin
beundring ovenfor Sparta. Utenom dette skrev normalt ikke spartanerne. Dermed er det i
hovedsak kilder fra utenforstående historikere i dag bruker i sine studier. Store deler av
informasjonen vi har om Sparta er basert på muntlige tradisjoner. Det fantes både beundrere
og kritikere av det spartanske samfunnet. I henhold til Sparta og kilder er det noen
‘problemer’ som må tas til hensyn: Først er det viktig å diskutere om kildene forklarer idealet
eller virkelighetens Sparta. Videre må det ta i betrakting at kildene er skrevet på forskjellige
tider, i forskjellige sjangere og at de, som alle som skriver, er til en viss grad farget av sitt eget
syn.
Det sies at mange av kildene opprettholder en myte om det spartanske samfunnet. En
visjon om et egalitært og ordnet samfunn preget av uselvisk patriotisme og overmenneskelig
toleranse. Likevel, er kildene nyttige for å gi oss informasjon om spartansk samfunn og for å
avsløre forfatterens holdning til Sparta. Selv om noen av kildene kanskje opprettholder denne
myten vil de gi innsikt i hvordan utenforstående så på det spartanske samfunn. Idealet er
selvfølgelig en kildesammensetning som gir begge deler. Både det utenforstående synet, men
også hvordan Sparta var i kjernen. I denne teksten har jeg gått ut ifra at kildene noen steder
dramatiserer aspekter ved samfunnet, men også forteller oss sider ved Sparta som ligner på
mange andre greske poliser i Antikken. Selv om kildegrunnlaget viser til mange store antikke
forfattere er det mange av dem som skrev utenfor den klassiske tiden. De hadde ikke selv vært
øyenvitner til Spartas storhetstid. Mange av forfatterne fra antikken skrev kanskje mer om
andre poliser, men de så ikke helt bort fra Sparta selv om det i deres tid også må ha vært
vanskelig å skrive om en polis så avlukket fra resten av verden. I nyere tid har det vært en
historisk debatt om Sparta i sin helhet, i de gamle kildene, har blitt forvrengt. I sin tekst Le
Mirage spartiate (The Spartan Mirage) fra 1933 hever den franske historikeren Françios
Ollier at vår kunnskap om det spartanske samfunn er en litterær konstruksjon av gamle kilder,
34
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som bevist presenterte samfunnet i en bestemte visning. Historikeren Stephen Hodkinson har
kort diskutert Ollier’s tankegang i ettertid og utfordret denne tankegangen. Hodkinson
forklarer at det bare er de siste 15-20 årene, uten å glemme at han skrev dette i 2002, det
virkelig har vært tilfellet at historikere har måtte være klar over behovet for å vurdere
effektene de forskjellige gamle oppfatningene kan ha hatt på tekstene de skrev.35 Selv inn i
1980 tallet fortsatte historikere, men noen unntak, å vurdere antikke primærkilder på deres
egne betingelser og ved å sammenligne kilder fra forskjellige tider. Hodkinson fortsetter med
å utfordre tankegangen ved å stille spørsmålene:
[…]when an allegedly classical practice or institution is first mentioned in a late source, how
(and by what criteria) does one judge whether it is late invention or an authentically classical
phenomenon missing from the contemporary historical record due to the paucity of evidence?
Similarly, when assessing the effect that the agenda of an ancient writer has had on his presentation of
Sparta, how does one distinguish (to phrase the alternatives in their grossest form) between genuine
information, distortion and pure invention?36

I mye av den moderne forskningen har spesielt Herodot, Tukydid, Xenofon, Pausanias,
Plutark og Aristoteles sine verk vært sentrale. I denne studien av Sparta har jeg fulgt i de
samme fotsporene som de før meg og holdt de samme kildene sentrale. Spesielt de første fem.
Grunnen til dette ligger i at mye av informasjonen vi har om kongene, finnes i disse kildene. I
forhold til andre er disse både større men også mer detaljerte. Herodot, Tukydid og Xenofon
var samtidskilder og skrev en form for historie. Denne formen må ikke blandes med det
moderne begrepet for historie. Dette fordi det vi i dag kaller historie lages og skrives innenfor
spesifikke og forhåndsbestemte marger som de antikke ’historikerne’ ikke gjorde.
Plutark og Pausanias skrev mye senere, under den romerske perioden. Plutark skrev
det vi kan kalle biografier mens Pausanias observerte, snakket med folket og prøvde å fortelle
eldre historie. Jeg mener det er viktig å ikke se bort ifra disse kildene, hvor de i mange tilfeller
hjelper til å sette en hendelse i tid og rom og hjelper til å verifisere det som står. Videre i
teksten kommer jeg til å fokusere på og gå i dybden av de sentrale tekstene, men også
presentere andre primærkilder. For å kunne putte kildene i et system har jeg valgt å dele de
inn i underkategorier: Historieverk, romersk tid, politisk filosofi, andre og arkeologiske kilder.
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HISTORIEVERK
Både Herodot, Tukydid og Xenofon skrev det vi kan kalle historieverk. I min studie av de
spartanske kongene har disse tre kildene vært veldig sentrale, noe som spesielt vil komme
frem i neste kapittel. Både Herodot og Tukydid skrev i det 5. århundre f.vt.
Herodot (ca. 490-425 f.vt.) ble født i den greske byen Halikarnassos som under hans
levetid tilhørte perserriket.37 Som undersått av perserne hadde Herodot mulighet til å reise
rundt omkring i perserriket. Noe som gjenspeiler det han skriver i sitt verk Herodots
Historie.38 Dette store verket handler i hovedsak om persernes invasjon inn i Hellas under den
klassiske perioden. Herodots undersøkelse begynner ikke der, han går tilbake lenge før år 500
f.vt til den sagnaktige fortiden. I starten av sin tekst forklarer Herodot forhistorien til
perserkrigene hvor han tar for seg ulike kulturer både fra fortiden, men også fra hans egen
samtid. Hans tekst viser til reiser dypt inn i Asia, til sjøs i Svartehavet men også til Egypt,
Syd-Italia og Kyrene. På grunn av hans vide kunnskap om andre folk og begivenheter utenom
perserkrigene, kan hans verk ses på som en slags verdenshistorie.39 Navnet historiens far, som
i ettertid har fulgt hans navn både positivt og negativt, ble først tatt i bruk av Cicero (pater
historiae) som oppfattet han som grunnleggeren av historiesjangeren.
Ifølge hans tekst ser Herodot på perserkrigene som det siste oppgjøret i en årtusenlang
strid mellom Asia og Europa. Han viser tydelig hans mening om at det første steget av dette
oppgjøret begynte med sagnet om Argonautertoget og Trojanerkriger. Hvor vi i dag ser på
dette som sagn var det for Herodot virkelig historie. Han prøver å finne ut av hva som fikk
Østen og Vesten til å bli fiender og for hans del blir mytene de eneste kildene han kan bruke.
Verket bestående av 9 bøker er delt inn i to bind. Dette for å skille mellom selve berettigelsen
av forhistorien og fremveksten av perserriket(bok 1-4) og krigene(bok 5.9).
Gjennom bøkene presenterer Herodot blant annet spartanske, athenske og persiske
hendelser om hverandre. De fleste steder forfatteren nevner spartanere, eller det spartanske
samfunnet, er det som oftest igjennom et athensk synspunkt.40 I bok VI finner vi den største
kilden til Sparta og spesielt kongene i dette verket. Det som skiller denne delen ut fra andre
nevnelser av spartanske hendelser er at kilden til denne informasjonen kommer fra en
Spartaner selv. Hvor han i andre deler av boken enten ikke nevner hvem kilden er eller
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forklarer gjennom perserne eller athenernes øyne, begynner han avsnittet til 6.52 med
Lakedaimonerne forteller. Store deler av informasjonen vi har i dag om Sparta kommer fra
bok VI av hans historier. Dette betyr ikke at andre nevnelser i hans verk ikke er viktige. Det
er nødvendigvis ikke negativt at Herodot ofte presenterer andres synspunkteter på det
spartanske samfunnet. Dette er en viktig kilde for å vise hvordan andre grekerne så på Sparta.
Hans enorme verk virker ikke å være konsentrert om et hoved emne. Hans forklaringer
er ofte detaljerte og lange. Mye av hans forklaringer bygger på muntlige fortellinger og det er
tydelig at hans verk er bygget opp med et religiøst grunnsyn. Det virker som Herodot ikke tror
på alt som blir fortalt han og han viser tydelig at han skiller mellom første- og
annenhåndkunnskap. Likevel fremstår Herodot litt naiv i forhold til han setterfølger
Thukydid.
Tukydid (ca. 455 - 400 f.vt.) var en Athensk strateg og historiker. Etter utbruddet av
den peloponnesiske krig i 431 f.vt. deltok han i krigen som strateg. Han ble landsforvist etter å
ha mislyktes i å forsvare Amfipolis i Thrakia i 424. Han levde som flyktning i tyve år før han
antageligvis vendte tilbake til Athen etter byens fall i 404, kort tid før hans død. Det meste vi
vet om Tukydid som person kommer fra hans egne tekster. Hans fødselstall er bare et
sirkatall. Dette fordi tallet er blitt funnet frem til i etterkant av moderne historikere.41 I løpet
av denne perioden skrev han det ufullstendige verket Den peloponnesiske krig.42 Det er
vanskelig å vite når de forskjellige delene av verket hans er skrevet. Verket slutter brått i 411,
som er grunnen for at dagens historikere mener verket er uferdig. Hvem som utga hans verk
etter hans død, er det ingen konkrete kilder på. Hans datter har vært et forslag hvor hun i en
tradisjon nevnes som forfatter av den siste, den åttende, boken. Xenofon har også vært et
forslag som utgiver siden hans Hellenika virker å fortsette nettopp hvor Tukydids stopper.
Tukydids verk omhandler krigen mellom Sparta og Athen i årene 431-44 f.vt. Boken er delt
opp med innledning til hele verket, tiårskrigen, den ‘’archidamiske krig’’, fredsperioden,
krigen på Sicilia og den ‘’dekeleiiske krig’’. Blant disse kapitlene finnes det sirka 40 taler,
som han bruker som motparter for å belyse en spesifikk situasjon i historien. På grunn av hans
egen deltagelse i krigen klarer ikke bare Tukydid å gi leseren en delvis kronologisk
fremstilling, men han viser også til sin søken om å skape sammenheng i hendelsene. Altså
motivene bak handlingene under krigen. I tillegg viser hans beskrivelser og informasjon om
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spartanernes planer og handlinger under den Peloponnesiske krigen tydelig at han må ha
tilbrakt tid der.
I motsetning til Herodots religiøse grunnsyn er Tukydids sin fremstilling av historien
så å si fri for metafysikk. Selv om han ikke eksplisitt i sitt verk viser motstand mot den
tradisjonelle gudetroen, viser han heller ikke en positiv innstilling til det hele. Hvor Herodot i
sitt verk har valgt å fokusere mer på det geografiske, viser Tukydid sin innskrenking til det
militære og politiske. Denne begrensingen som han tok, gjør historikere fortsatt i dag.
Historien som Herodot tar for seg er lenger inn i den fjerne fortid, enn det Tukydid har valgt å
sette søkelys på. Overleverelsen av historiene som Herodot fikk kan man si var mer eller
mindre fabelaktige. I motsetningen til Herodot viser Tukydid leseren en systematisk
fremgangsmåte, hvor han har et slags metodekapittel inkorporert i verket.43 Han forteller her
at han har bestemt tatt avstand fra fabler og sammenligner heller alle utsagnene han hadde om
en hendelse for å komme nærmest mulig hva som faktisk skjedde. Det er ikke mulig å se bort
ifra at Tukydid med sin samtidshistorie hadde flere kilder å sammenligne. I tillegg til at han
mest sannsynlig hadde flere øyenvitner enn det Herodot hadde da han skrev. Men når Tukydid
først går lenger tilbake i historien viser han at han ikke glemmer sin vitenskapelige
fremgangsmåte. Et godt eksempel på dette er hans fremgangsmåte i 6.55 for å bevise at
Hippias var en eldre mann enn Hipparchos. Hvor på den ene siden Herodot mange steder i sitt
verk eksplisitt viser sin mening om temaet er Tukydid relativt flink til å vise sin objektivitet.
Det beste eksemplet på dette er hans egen fortelling av sin landsforvisning fra Athen. I denne
sammenhengen skriver han ikke et eneste vondt ord mot athenerne. Og han er til tider flink til
å skjule sin egen sympati/antipati når han forklarer krigen mellom Sparta og Athen. Det er lett
å tenke seg at Tukydid på grunn av sin landsforvisning ville ha sympati for spartanerne, men
han viser tydelig det motsatte. Spesielt i form av hans skildring av Athens statsmann Perikles.
44

Xenofon (ca. 430 til 353 f.vt) var en fremstående athener og elev og venn av filosofen
Sokrates. Xenofon forlot Athen rundt 401 f.vt for å ta del i et felttog ledet av den persiske
guvernøren Cyrus mot den persiske kongen. Cyrus tapte, og Xenofon fikk ansvaret for å lede
hæren mot kysten gjennom fiendtlig land. De tituseners tog som denne historien om felttoget
ble hetende, beskrev Xenofon selv i sin bok Anabasis.45 Mens dette skjedde bestemte
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Xenofon seg for å følge spartanerne i kampen mot den persiske kongen. Han giftet seg og ble
en del av den daværende spartanske kongen Agesilaus sitt personale. Sparta og Athen var i
krig i år 395 f.vt. noe som førte til at Xenofon ble send i eksil fra Athen. Spartanerne ga ham
eiendom nærmere Elis hvor han brukte sine år på å skrive sine verk, og lot sine barn få en
spartansk utdannelse i agoge. Etter at freden mellom Sparta og Athen ble virkelighet, inviterte
Athen Xenofon tilbake til hjembyen, men han ente opp med å bo resten av sitt liv i Korint.
I tillegg til sin Anabasis skrev Xenofon Hellenica, i syv bøker, som fortsetter
fortellingen om grekerne fra der Tukydid stoppet i 411 og frem til 362 f.vt.46 Han har skrevet
fem sokratiske tekster. I sin Memorabilia, erindringer om Sokrates og oikonomikos for vi se
filosofen gjennom Xenofon sine øyne. I den første lager Xenofon i løpet av fire bøker et bilde
av Sokrates som en from og jordnær filosof ved å vise til hans beherskelse av dydene.47 I
sistnevnte forteller han om det gode hushold og ekteskap ifølge filosofen. Apologia,
Forsvarstalen, er en kommentar til Platons beretning om Sokrates’ forsvarstale. Symposiom tar
oss inn i livet i Athen hvor Xenofon beskriver et rolig måltid hvor Sokrates er den sentrale
personen som fører dialogen ved bordet. Slik som i Plato sin Symposiom er temaet for
debatten kjærlighet. Kyrupedi, Kyros’ oppdragelse, er et lengre verk på åtte bøker. Xenofon
gjør en idealiserende og romanpreget skildring av en eldre Kyros ved å reflekter sin egen
mening om herskere og styreformer. Han har også skrevet Hiero, en dialog om regjering;
Ways and means, omhandlende Athens økonomi; the cavalry commander; On the art of
Horsemanship og on hunting. I tillegg har vi the constitution of the Athenias som er usikkert
om han selv har skrevet. Alle disse tekstene er samlet i hans Scripta Minora sammen med to
av hans viktigste tekster for denne oppgaven; The constitution of the Lacedaimonians og
Agesilaus.48
Hans constitution of the lacedaimonians er en positiv representasjon av Sparta, og har
i utformingen av denne oppgaven vært en av de mest sentrale tekstene. Det er mange antikke
primærkilder som gir god informasjon om Sparta, men det er sjeldent forfatteren selv som
opplever det. Xenofon sitt bidrag til dette er veldig viktig hvor vi vet at han levde med -og
opplevde det spartanske samfunnet i løpet av sitt liv. Spartanerne godtok normalt ikke
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utlendinger inn i sitt samfunn, derav mangel på forfattere med slik innsyn. Nettopp derfor er
Xenofon sin beretning uvurderlig i forsøket på å komme nærmere hvordan den spartanske
levemåten var. Hans Agesilaus er det vi kan kalle en biografi av den spartanske kongen
Agesilaus II som Xenofon respekterte sterkt og så på som et forbilde. Teksten er en ros av
Agesilaus som en flott mann og konge fra Xenofon sitt synspunkt. Det er tydelig i Xenofon
sine tekster at han har et anstrengt forhold til Athen og gjennom sin erfaring har et veldig
positivt syn på Sparta, dets konger og dets institusjon. Som forfatter av denne oppgaven har
det dermed vært nesten mer viktig å sette hans ord opp imot andre tekster enn andre
primærkilder.
Selv om det er tydelig at Xenofon var farget av sitt veldig positive syn av Sparta i forhold
til Athen som kastet han ut, har biografien vært en viktig kilde i søken etter å bre ut om kongenes
funksjon i samfunnet, ved siden av Plutark sine biografier om de spartanske kongene.

ROMERSK TID
I avgrensningen av denne oppgaven har jeg valgt å holde fokuset på funksjonen kongene
hadde under den klassiske perioden. Og videre lagt vekt på kilder skrevet i den samtid.
Likevel er det viktige verk skrevet utenfor den klassiske perioden som jeg ikke kan se bort
ifra i en slik oppgave. Som relevante kilder til denne oppgaven finnes for eksempel Plutark og
Pausanias som skrev i det 1. og 2. århundre e.vt. som går under det vi kan kalle romersk tid.
Plutark var en gresk historieskriver. Han skrev mange verk og det er trodd at vi har
klart å bevare mer enn halvparten av det han skrev. Mye av hans forfatterskap besto i å skrive
biografer og han er dermed best kjent som biograf.49
Han ble født i Khaironeia i Boiotia i ca. 45 e.vt. og døde ca. 125 år e.vt. Han kom fra
en rik familie og mye av det vi vet om familien hans i dag kommer av hans egne uttalelser.
Navnet til hans far har gått tapt, men vi vet at navnet til hans bestefar var Lamprias hvor han
skriver dette eksplisitt i Moralia og i life of Antony. Han nevner sine brødre Timon og
Lamprias ofte igjennom sine essay og dialoger. Videre sin kone gjennom et brev han har
skrevet til henne hvor han ber henne ikke sørge for mye over deres døde datter, Timoxena.
Han nevner også sine sønner. Plutark studerte matematikk og filosofi på akademiet i Athen
under en ved navn Ammonius.50 Det er ikke kjent når, men vi vet at Plutark fikk romersk
49
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statsborgerskap en gang i løpet av sitt liv og dermed fikk tildelt et nytt navn: Lucius Mestrius
Plutarkus. Han levde store deler av sitt liv i Khaironeia, selv om mange av hans biografier
innehold personer beboende i Roma og omegn. Han ble introdusert og innviet i mysteriene til
guden Apollo og gjorde tjeneste i mange år som en av prestene tilhørende Tempelet i Delfi.
På grunn av sitt forfatterskap ble hans navn kjent rundt i det romerske riket og han fikk besøk
fra forskjellige mennesker. Mange av disse dialogene ble skrevet ned og publisert av Plutark.
Omkring 80 av disse essayene og dialogene fikk i middelalderen navnet Moralia, moralske
skrifter, på grunn av den dominerende fremtreden av filosofiske livsspørsmål.51 Plutark var i
hovedsak en Platonist men viser ikke til å være dogmatisk. Han diskuterer frem og tilbake i
sine tekster angående stoisismen og epikureismen.52
Som biograf er det bevart sirka 50 biografier og 46 av dem hører til parallelbiografiene
(bioi paralleloi) som kan regnes som hans hovedverk.53 Disse biografiene består av en greker
og en romere som slutter med en sammenligning av dem. Hans biografier legger ikke bare
vekten på det ytre livsløpet, men bryr seg også om karakterskildring og samspillet mellom
personligheten til de to karakterene. Plutark har opp igjennom årene vært en av de høyest
verdsatte antikke forfatterne. Spesielt i engelsk og fransk litteratur har han hatt stor
påvirkning. Som noen av de mer kjente forfatterne har blant annet William Shakespeare brukt
han som inspirasjon i sine verk. Jean-Jacques Rousseau har sitert han i sin Emile, or On
Education (1762) og Michel de Montaigne har i sitt Essais (1580) mer enn 400 referanser til
Plutark, spesielt fra hans Moralia. Den kjente dansk-norske forfatteren Ludvig Holberg har
også hentet inspirasjon fra Plutark i hans skriving av Sammenlignende Helte-Historier (1739)
I det 19. og 10. århundre har Plutarks påvirkning gått ned blant skribenter og forskere.
Hans verker har heller tatt del som kilde til den populære ideen over den greske og romerske
verden. Historikere som skriver om Sparta, har nok Plutark sine verk som en sentral del av
deres kildegrunnlag. Slik som jeg her også har valgt å ha. Jeg vil påstå at Plutark sine fem
biografier om kjente spartanske menn er noe av det viktigste som har blitt bevart for vår
kunnskap om Spartanske konger.54 Men selv om tekstene har vært veldig viktige innenfor
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forskningsfeltet er de likevel kontroversielle. Slik som nevnt skrev Plutark flere århundre etter
hendelsene i Sparta hadde tatt sted. De tidligste hendelsene han skriver om i sine verk
skjedde ca. 1000 år før hans egen levetid. I løpet av sin levetid besøkte Plutark Sparta, men
det Sparta som han skriver om i sine tekster var et Sparta som ikke lenger eksisterte på samme
måte. Dermed var han ikke øyenvitne til det han skrev om, og mye av det kulturelle innholdet
ble ikke praktisert i det Sparta han besøkte.55 Hvorfor Plutark valgte å skrive om det gamle
Sparta kan være fordi han var påvirket av historiene skrevet etter Spartas nedgang om
storhetstiden. For Plutark sin del kunne det han fikk vite være virkelig eller uvirkelig. Men det
virker ikke som han er så opptatt av nettopp virkeligheten, men heller nostalgien ved det
gamle Sparta. I boken Ancient Greece : a political, social, and cultural history Skriver
Pomeroy et. Al at beundringen forfatterene slik som Plutark og Xenofon følte for Sparta
gjorde at deres tekster overdrev Spartas monolittiske natur . I tillegg til at de skyggela alt som
viste avvik fra idealene om likhet og hendelser som viste historisk endring.56 Det blir ofte sagt
at alle forfattere er farget av sitt syn ovenfor temaet de skriver om. Om det så er et positivt
syn, slik som med Plutark eller Xenofon, eller et negativt syn. Plutark, som de fleste
forfattere, var nok påvirket av sin samtid. Nettopp på grunn av denne beundringen funnet hos
Plutark, og nettopp fordi det er sansynelig at han overdrev det han skrev, er det lett å komme
til konklusjonen om at troen på spartanernes overmenneskelige toleranse for smerte og deres
sterke egalitarisme er til en viss grad en myte.
Selv om Plutark i stor grad mister sin troverdighet på grunn av det sistnevnte er han en
kilde det er umulig å komme utenom. Dette fordi han er en av de få antikke kildene vi har
som gir oss informasjon om det spartanske samfunnet. Dermed er Plutark sine verk verdifulle
på grunn av deres store omfang av informasjon. Hans ord burde leses med stor skepsis i den
grad det er mulig. I denne masteroppgaven har spesielt hans bok 3 i Moralia, omhandlende
spartansk liv og hans biografer om de spartanske kongene Agis, Cleomenes og Agesilaus,
samt lovgiveren Lykurgus vært viktige.
Pausanias var en gresk forfatter i det 2. århundre e.vt. Han skrev det vi kan kalle en turist
guide for Romerske besøkende i Hellas. Hans beskrivelse av Hellas, et topografisk verk eller
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reisebeskrivelse, beskriver det antikke Hellas men også deler av den hellenistiske verden i ti
bøker.57
Han var mest sannsynlig født i Lydia hvor hans verk viser til at han var godt kjent med
vestkysten av Anatolia. Mye av det han skriver om mener han å ha observert selv som dermed
betyr at hans reiser strakte seg langt utenfor Jonia. Han besøkte Jerusalem, Antiokia og jaffa
lenge før han bestemte seg for å reise in til det greske fastlandet. Han besøkte elven Jordan og
viser til å ha sett pyramidene i Egypt. Han påstår å ha besøkt tempelet til den egyptiske
helligdommen Amon. Hans reise inkluderte Makedonia hvor han i sin tekst hevder å ha sett
graven til Orfeus i Liberthra.58 Han reiste også til Italia hvor han skal ha sett blant annet
Roma. I tillegg er han også en av de tidligste forfatterne som skrev om ruinene av Mykene og
Troja.
Hver av Pausanias bøker er dedikert til et spesifikt sted eller del av Hellas. Bok 1 tar for
seg Attika hvor Athen er i sentrum av beskrivelsen. Bok to beskriver Korint, bok tre Lakonia
med Sparta som hovedemne og bok fire gir oss innsyn i Messenia. Elis har Pausanias brukt bok
5 og 6 for å beskrive, og bok syv og åtte beskriver Akhaia og Arkadia. Bok ni omhandler Boiotia
og den siste boken, bok ti, forklarer både Fokis og osoliske Lokis.59
Bøkene inneholder historiske beretninger og begivenheter, men også fordypninger om
fakta og diverse underverk i naturen.60 Han viser stor interesse for kunstneriske monumenter
og arkitektur. Han beskriver ikke bare gjenstandene men gir også leseren et innsyn i det
mytologiske og/eller det historiske rammeverket som frembrakte gjenstandene. Dette ofte
gjennom korte digresjoner.61 Beskrivelsene av gjenstander virker direkte og han viser ingen
tegn på en utsmykket fremstilling. De virker virkelighetstro og nøyaktigheten av beskrivelsen
til mange av disse monumentene er i etterkant blitt bevist riktige i form av arkeologiske
utgravninger og funn. På grunn av dette er hans verk også en kulturell geografi, ikke bare en
topografisk beskrivelse.
Som mange andre grekere viser han leseren hans tro på gudene og heroene, men kritiserer
mytene omhandlende dem. Gjennom bøkene skriver han det tydelig når han ikke har
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kunnskap om en hendelse eller gjenstand og han gjør leseren oppmerksom når han bruker
andre kilder for å beskrive noe. I denne oppgaven har jeg ikke hatt bruk for hele hans verk.
Bok 3 om Laconia har vært noe av det mer sentrale jeg har sett på. Hans bok har vært til stor
hjelp som en kilde for kongerekken i tillegg til Herodot, men verket har også vært
bakgrunnsfargen i maleriet av de spartanske kongene.
I den nære ettertiden fikk ikke Pausanias sitt verk en stor plass i den greske litteraturen.
Det er ikke før noen århundre etterpå at Stefanus Byzants nevner han i sine verk. I løpet av
Middelalderen blir han brukt som referanse kanskje to eller tre ganger.62 Overleveringen av
hans manuskript er tre kopier vi har fra 1400-tallet hvor mest sannynlig alle ble kopiert fra et
manuskript. Dessverre er alle preget av hull i teksten og feil.63 Pausanias har både blitt sett på
som en pålitelig kilde hvor blant annet arkeologen Heinrich Schljemann mente at en
nærlesning av Pausanias var det som førte han til kongegravene i Mykene. På den andre siden
har vi filologen Ulrich von Wilamowitz som diskrediterte Pausanias som en annenhånds
sitatlitteratur med grunnlag i rent litterære årsake4. Han mente at Pausanias hadde besøkt
minimalt av stedene hans beskrev.64 Habicht mente at det dårlige omdømmet Pausanias fikk
på 1800-tallet var på grunn av Wilamowitz’ antipati og mistillit. I teksten sin forklarer
Habicht at Wilamowitz I 1873 ledet en gruppe reisende på villspor når han prøvde å følge
Pausanias, men at dette skjedde på grunn av en feillesning av verket. I de nyere årene har
Pausanias blitt brukt mye i forskning om antikken og hans omdømme vil jeg si har blitt bedre.
Slik som mange av de andre kildene var nok Pausanias til en viss grad farget av sin tid, og må
leses med et kritisk syn. Men jeg plaserer han som en av de mer troverdige kildene når det
gjelder Sparta opp imot blant annet Xenofon som tydelig skriver i favør for Sparta, og
filosofene Plato og Aristoteles som bruker en filosofisk diskurs og dermed gjør det vanskelig
for leseren å vite om de beskriver det virkelig Sparta.

POLITISK FILOSOFI
Frem til nå har jeg introdusert kilder overlevert fra antikken som går under sjangrene
historieverk og biografier. Selv om disse sjangrene ofte og også her blir den grad mer sentrale,
har vi også overleverte politisk filosofiske tekster som gir oss opplysninger om Sparta.
Filosofene Plato og Aristoteles har skrevet mange verk og informasjonen om dem er mye. Jeg
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ønsker ikke her å ta frem deres filosofiske ståsted, ei heller deres tekster om retorikk eller
betydning utenfor temaet om Sparta. Det er irrelevant i denne oppgaven. I tillegg har bruken
av filosofiske kilder i et slik oppgave et problem. På grunn av deres bruk av filosofisk diskurs
er det vanskelig til tider å vite om de beskriver det virkelig Sparta i det hele tatt. Filosofenes
verk har ikke vært sentrale kilder i søken etter svar på kongenes religiøse funksjon. Likevel
mener jeg at det er interessant å lese Plato og Aristoteles’ syn på Sparta siden deres filosofiske
tilnærming kan være en interessant kontrast til ‘’historikerne’’.
Platon var av det vi vet født inn i adelig slekt i Athen og døde på samme sted. Hans
tekster viser til hans tidlige påvirkning fra Sokrates. Han grunnla sin egen filosofiske skole i
Athen med navnet Akademiet og tilbragte store deler av sitt liv her med å undervise.
Aristoteles ble født i Nord-Hellas i Stageira. Som 17 åring reiste Aristoteles til Athen og ble
student ved Platons skole. Han forble student i 17 år helt frem til Platon utnevnte sin nevø
som etterfølger for skolen. Aristoteles reiste en del, blant annet til Lesvos hvor han drev med
biologiske studier. Han valgte til slutt å dra tilbake til Athen hvor han grunnla sin egen skole
med navn Lykeion. Etter Alexander den stores død forlot Aristoteles Athen og levde sine siste
dager i Euboia.
Platon diskuterer Sparta i sitt verk Staten. Aristoteles diskuterer det spartanske
samfunnet i sin Politikk.65 Platon skrev verket ca. 360 f.vt i en alder av ca. 67 år og ble hans
siste verk. Aristoteles skrev verket i 350 f.vt, men da i en alder av 34 år.
Siden Staten ble han siste verk er det mulig å tenke seg at hans siste ti år for det meste
gikk til å skrive det. Det virker som han referer til sin egen alder ved å representere de tre
karakterene i verket som gamle menn, i tillegg til at han gjentatte ganger nevner deres alder.
Bildet som blir skapt i teksten er satt i datidens Kreta, og er en samtale som skal ha tatt plass
på en lang sommerdag på en spasertur mellom Knossos til Zeus grotten i Idafjellet. Samtalen
er mellom tre gamle menn, en athener uten navn, en fra Kreta med navn Klinias og en
spartaner med navn Megillus. Protagonisten er satt som atheneren og nesten hele samtalen blir
ledet av hva han sier. De andre blir nesten fremvist som lyttere og nesten ikke i stand til å
legge til noe originalt til diskusjonen som finner sted. Dialogen handler om hvilke lover og
regler man burde ha i en ‘ideal stat’. Det at Platon har valgt disse tre nasjonalitetene er

65

Jeg har her valgt å nevne deres norske navn, men i utformingen av denne oppgaven valgte jeg å lese verkene på engelsk.
Laws og Politics. Plato and R. G. Bury, Plato : 9 1 : Laws : in two volumes, vol. 187, The Loeb classical library, (London:
Heinemann, 1926); Plato and R. G. Bury, Plato : 9 2 : Laws : in two volumes, vol. 192, The Loeb classical library, (London:
Heinemann, 1926); Aristotle, "Politics," (Cambridge: Hardvard university press, 20.03.20 1944).
http://data.perseus.org/texts/urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg035.perseus-eng1.

21

imidlertid viktig, ettersom kjernen til lovene laget for ideal staten kommer fra lover faktisk
gjeldene i statene Athen, Kreta og Sparta.66
Verket til Aristoteles, Politikk¸ drar frem begrepet polis og hvordan vi mennesker lever
i en politisk og sosial interaksjon med andre. Han skriver om forskjellige polisers lover og
regler hvor han til tider kritiserer, men også bruker de som eksempel i tanken om en idealstat.
Idealstaten er et lite samfunn hvor alle borgerne er politisk aktive innenfor styret. Ingen i
samfunnet skal være verken veldig fattige eller veldig rike. Aristoteles forklarer dette ved å
vise til at hvis et samfunn heller mot en av sidene vil det oppstå konflikter skadelige for
samfunnet. Filosofen tar seg også tid til å diskutere viktigheten til utdannelse. Utdannelse,
eller dannelse, er viktig hvis man skal ha et godt liv, og bør være noe alle har rett til, ikke noe
privat. I teksten kritiserer han Spartas lover og regler på flere steder. Noe av det han kritiserer
er måten de spartanske kvinnene lever, arvereglene, eforatet og måten man blir en del av
eldrerådet.67 Innholdet til Aristoteles verk er mer relevant for denne oppgaven enn hva Platon
har skrevet. Hvor Aristoteles spesifikk kritiserer deler av det politiske systemet, men også
samfunnet til den grad at kongene blir nevnt en del ganger. Dermed gir den mer informasjon
om kongenes posisjon til det hele enn hva Platons Staten gjør.
Før man i det hele tatt kan bruke Platon og Aristoteles som kilder er det noen faktorer
man ikke kan overse. Disse faktorene dreier seg om deres partiskhet som athenere, Spartas
tilstand da de skrev, og deres kunnskap om Sparta under dets mest innflytelsesrike periode.
Platon ble født under den peloponnesiske krigen og skal ha vært 23 år gammel da den
endte. Aristoteles på sin side var 13 år da Spartanerne tapte slaget ved Leuktra og dermed
avsluttet sin rolle som den største militærmakten i Hellas. Det gir mening at begge filosofene
hadde fordommer angående Sparta og det er spesielt tre ting som kan begrunne denne
påstanden. For det første, som athenere, er det naturlig å tro at de tenke på deres eget politiske
system som det mest funksjonelle og ideelle. For det andre er det stor mulighet for at de
mislikte Sparta på grunn av den peloponnesiske krigen. Spesielt Platon med tanke på hans
alder på den tiden. Sist men ikke minst; Deres tanke og bakgrunn i Athen og deres sterke
tanke om at uavhengighet var viktig for menneskeheten, en grunn til å avvise Sparta og dets
politiske system som for radikal. Spartas system passet ikke inn i deres ideelle politiske
system. Det var ikke et monarki, ikke et oligarki og eller ikke et demokrati. Under Aristoteles
og Platon sin tid som forfattere var Spartas makt minimal. Slutten av den peloponnesiske
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krigen ga dem en seier, og gjorde at de måtte styre andre poliser. Det viste seg at de var
dårlige ledere og det tok ikke lang tid før kontrollen over de nedkjempede fiendene forsvant.
Det spartanske samfunnet forandret seg når innbyggerne ble mer interessert i rikdom og
luksus enn den lange tradisjonen med det militære idealet. Slik forsvant gradvis den historisk
uslåelige spartanske hæren. Platon og Aristoteles som levde under dette skiftet kan fort ha tatt
konklusjonen med at Sparta nedgang skyltes, fra deres øyne, den merkelige kulturen de hadde
praktisert i så lang tid. Det kan selvfølgelig være at dette ikke er tilfellet, men i en slik
oppgave mener jeg er viktig å ikke se bort i fra denne muligheten. Det kan ha vært
vanskeligere for filosofene å kritisere Sparta og politikken til samfunnet under en tid da
Sparta var den ledende militære makten og hjalp til med å beskytte Athen som en alliert.

ANDRE
I tillegg vil jeg kort nevne Polybios og Theokrit. Hvor førstnevnte skrev i det 2. århundre f.vt.
og Theokrit skrev i det 3. århundre f.vt.
Polybios eller Polyb ble født i Megalopolis i Peloponnes og var på makedonernes side
i krigen mot romerne. I 167 f.vt. tapte makedonerne og han ble tatt til fange og holdt som
gissel i Roma. Her ble han venn med Aemilius Paulus og hans to sønner, spesielt Scipio den
yngre. Han ble her i 17 år før han ble frigitt, men valgte å bli hos Scipio etter frigjørelsen. Han
ble med til Nord-Afrika og fikk se Karthago bli ødelagt og brukte resten av sitt liv som en
pålitelig bro mellom Hellas og romerne. Han døde ca. 82 år gammel etter å ha falt av sin
hest.68
Polybios sitt hovedverk kalt Historier tar i hovedsak for seg årene 264- 146 f.vt. og
har som kjernepunkt å vise hvordan Roma klarte å kjempe seg opp og spre sin makt. Den tar
for seg nederlaget av Kartago og hvordan romerne etter dette dominerte Hellas. Verket er i 40
bind hvor dessverre bare fem har klart å overleve frem til i dag. De resterende 35 bindene har
vi fått overlevert i utdrag. Theokrit var en gresk dikter fra Syrakus på Sicilia. Han levde i
Alexandria og vi har fått overlevert 24 epigrammer og 31 sjangerbilder.69 De fleste diktene
han skrev er det vi kaller bukoliske dikt mens andre er av mer mytisk innhold.70 Jeg har her
valgt å lese Peter Østbye sin oversettelse av noen av idyllene, men har også sett på Loeb
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Classical Library sin utgivelse av Theocritus. Moschus. Bion hvor jeg syntes at den norske
utgivelsen ikke alltid klarte å overlevere budskapet og vice versa. 71 Han har spesielt to idyller
som er relevante her. Idyll XVIII hvor han prater om prinsesse Helen av Sparta. og Idyll XXII
hvor han skriver om sønnene til Leda. 72
Polybios’ sine verke viser til hans beundring ovenfor den spartanske staten og
Theokrit skriver idylliske dikt om religiøse praksiser i Sparta.73 Polybios sitt verk har jeg
brukt minimalt, og har derfor ikke brukt stor plass for å beskrive hans verk og hva han skriver.
Theokrit sine idyller om spartansk religiøs kultur kan komme til nytte i en slik oppgave og
kan ikke ses bort ifra.

ARKEOLOGISKE KILDER
Det er ikke så mye fra arkeologien som kan si noe direkte om kongene, og dermed kan ikke
disse kildene si noe spesifikt om mitt forskningsspørsmål. Men de arkeologiske kildene fra
Sparta kan danne et kulturelt og økonomisk bakteppe. En kan se på hva slags kult gjenstander
det fantes i helligdommene og om det var stor forskjell på rike og ‘fattige’ gaver. Spartanerne
var kjent for å ha lite eiendeler. De største kildene til informasjon kommer fra funn fra
Tempelet til Artemis Orthia, som hadde blitt oversvømmet og dekket av elven Eurotas.
Tempelet ble utgravd av britiske arkeologer i det tidlige 20. århundre. De fant blant annet
bronsestatuer, bly figurer, bein og elfenben ornamenter, i tillegg til ca. 600 masker som
fortsatt er et mysterium for historikerne.
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Fig. 1: En av maskene fremstilt på det arkeologiske museet i Sparta. Fotograf: Helen Engebretsen
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2.0
KONGENE: HVA FORTELLER KILDENE?

Hva er det kildene sier om de spartanske kongenes funksjon i samfunnet? Hva slags oppgaver
hadde de, eller ble oppgavene tildelt kongene fra folkets side? I forrige kapittel så vi på
problemet med kildene og hvilke kilder vi har. Poenget med dette kapittelet er å gi et inntrykk
av hva kildene forteller oss om kongene. Videre ønsker jeg å vise hvor mye vi vet om noen
aspekter ved kongefunksjonen og hvor lite vi vet om andre. Kapittelet er inndelt i fire
underkategorier. Først vil jeg gjøre rede for alle de religiøse oppgavene og funksjonene som
kildene forteller oss at kongene hadde. Deretter tar jeg for meg kongene som jordeiere. Videre
kommer de institusjonelle oppgavene kongene hadde og til slutt de sosiale strukturene. Denne
inndelingen er gjort slik fordi jeg på en ryddig måte ønsker å bringe frem essensen i hva vi
faktisk har kunnskaper om og hvilke kunnskaper vi mangler. Det er også mange av kongens
funksjoner som glir over i hverandre. Et eksempel er kongenes religiøse og militære rolle,
som jeg vil komme tilbake til senere i oppgaven.

Det religiøse
Det vanlige monarkiet i det klassiske Hellas lignet ikke på monarkiet i Sparta. Oppgavene
som kongene av Sparta hadde, fikk vanligvis innvalgte tjenestemenn istedenfor en konge i
andre greske bystater. Dessuten skilte Sparta seg ut ved å ha diarki. Kongene som regjerte
sammen jobbet som partnere og fordelte oppgavene de var tildelt seg imellom. Begge
kongene passet på at den andre parten ikke misbrukte makten. Kongen kunne utøve makten
sin ganske fritt på mange side av samfunnet. Så lenge dette ikke gikk imot spartansk lov eller
skadet staten.
Kongene kom fra to forskjellige familier; Eurypontidene og Agiadene. Kildene viser
til at disse to familiene oppsto på cirka samme tid. Bakgrunnen til diarkiet stammer fra troen
på at begge familiene var etterkommere av Herakles. Ifølge Herodot la Spartanerne selv
diarkiets opprinnelse i en bestemmelse fra Oraklet i Delfi74. Kong Aristodemus, grand-grand
barnebarnet til Herakles fikk tvillingssønner. Ifølge spartansk lov og tro skulle den førstefødte
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sønnen ta over tronen, men da kong Aristodemus døde nektet moren, Argia, å fortelle hvilken
av guttene som var eldst slik at begge kunne regjere. Spartanerne gjorde det de ofte gjorde i
situasjoner hvor de trengte råd. De sendte bud til oraklet i Delfi som ga svar om at begge
skulle regjere sammen, men at den eldste skulle få mer ære.75 Selv om Argia prøvde å skjule
hvem som var den eldste av sønnene, klarte spartanerne å finne ut hvem som var eldst ved å
se på hennes vaskerekkefølge av guttene. Folket tok dermed den eldste sønnen og oppfostret
han på statens regning, og ga han navnet Eurystenes og hans yngre bror navnet Prokles. Deres
sønner, Agis og Eurypon ble navnet gitt til de to familiene. I tillegg til at denne fortellingen
gir oss en religiøs bakgrunn for opprettelsen av diarkiet, gir den også grunnen til hvorfor,
gjennom Spartas historie, Agiade kongene (som etterfølgere av den førstefødte) ofte fikk mer
ære enn deres partnere fra Eurypontidene.76 Det er vanskelig å sette opp en korrekt liste over
kongene da Spartanerne selv ikke skrev. Herodot er en av de første som i sine tekster skriver
en kongeliste.77 Herodot skriver om Leonidas I, helten ved Termopylene og dermed gir han
oss den første listen med oversikt over konger fra det Agiadiske kongehuset, helt opp til
Herakles. I bok 8 ramser han opp kongelisten for det motstående kongehuset.78 I senere tider
har Plutark og Pausanias også laget kongelister.79 Ingen av disse listene er helt like, og siden
vi ikke kan sammenligne de opp imot lister skrevet av spartanerne selv, er det vanskelig å
skille ut hvilken som er mer riktig enn den andre. Disse kongelistene må ha vært overført
verbalt slik som i mange andre samfunn og dermed tatt formen som vi først ser hos Herodot.
Avstamninger fra Herakles ble til syvende og sist sett på som etterkommere av Zevs.
Derfor ble det trodd av spartanerne at kongene hadde gudommelig blod i sine blodårer. Troen
på dette er en av faktorene til hvorfor kongeslekten i seg selv var viktig for befolkningen av
Sparta. Siden kongen hadde en slik nærkontakt med gudene ble det til en viss grad trodd at
hele Spartas trivsel hvilte på kongenes skuldre. Kildene forteller at videreførelsen av denne
troen gjorde at Spartas befolkning fryktet tanken på at en utenfor blodslinjen skulle komme til
makten. Hvis en utenfor tok over tronen ble det trodd at militær katastrofe og sykdom ville
følge.80
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Det var viktig å ære gudene og å gjøre hån og skade på hellige personer, ville tiltrekke
seg gudenes vrede. Slik som allerede nevnt så ble kongene sett på som slike hellige personer.
Hvis vi tenker på Spartanernes tro overfor kongeslekter er det enkelt å tenke seg at ingen
konger ble skadet. Men, det finnes kilder som indikerer at dette likevel var tilfellet. De få
kildene vi har på hvor konger feiler overfor staten viser oftest til at de heller ble sendt i eksil
enn skadet eller dømt til døden. Vi har likevel én kilde som viser til en konge som ble dømt til
døden. Xenofon skriver i sin Hellenica at Spartanerne la til rette to hærer i 395 f.vt. Én under
kong Pausanias av Sparta og én under den spartanske admiralen Lysander.81 Etter at
kampanjen var ferdig forklarer Xenofon hva det er som skjer;
[…] When Pausanias reached home he was brought to trial for his life. He was charged with
having arrived at Haliartus later than Lysander, though he had agreed to reach there on the same day,
with having recovered the bodies of the dead by truce instead of trying to recover them by battle, and
with having allowed the Athenian democrats to escape when he had got them in his power in Piraeus;
And since, besides all this, he failed to appear at the trial, he was condemned to death. And he fled to
Tegea, and there died a natural death.82

Eksempelet viser oss at selv om kong Pausanias ble dømt til døden fikk han leve ut sitt
liv i Tegea. Slik som jeg har nevnt i kapittel 1, tok kongene sammen med eforene en ed som
tilsa at eforene ville opprettholde kongemakten så lenge kongen fulgte spartansk lov, gjorde
deres oppgaver og ikke skadet staten. Det kong Pausanias gjorde i Haliartos ifølge Xenofon,
går imot hva som var normen for Spartanerne. Eksempelvis det å ha våpenhvile med fienden,
ikke følge avtalte og planlagte felttog slik at dine medborgere dør. Slik som det fremstår så
var det eforene som kunne stille kongene for retten og det var mest sannsynlig tilfellet her
også. Likevel levde Pausanias videre, noe som kan vise til troen på at å skade hellige personer
var en synd. Det var strenge regler som lå utenfor eforenes makt å skade slike hellige personer
fordi på samme tid som at Spartas velvære hvilte på konges skuldre, kunne en god konge med
sin død redde folket.83 Kroneksempelet på dette er Leonidas I med sine 300 elitekrigere som
kjempet ved Termopylene i 480 f.vt.
Et av de beste eksemplene som viser til troen på kongenes gudommelige blod ser vi i
det spartanske gravleggelsesritualet for de kongelige. Når en konge døde ble det sendt ut
beskjed til hele Lakonia. Det var obligatorisk at en fri mann og kvinne fra hver husholdning
skulle kle seg i sørgeklær. Herodot skriver at ‘’[…] i byen går kvinner omkring og slår på
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en kjel’’ 84 Det var ikke bare Homoioi (spartanske borgere) som skulle delta i begravelsen,
men også helotene og Perioikerne.85 Dette gjorde at det kunne være flere tusen tilstede ved
kongens begravelse. Etter sammenkomsten var normen at folket høylytt begynte å klage over
kongens død og sa at nettopp denne kongen var den beste av de alle.86 Etter en konges død ble
han hyllet og æret som en gudommelig helt og som noe overmenneskelig, nå boende sammen
med Herakles.87 Sorgen over kongetapet skulle vare i 10 dager blant befolkningen, og dette
førte med seg at det verken var lov med politikk eller handel i denne perioden.88 Herodot
nevner også i sitt verk at hvis en konge falt i krig, noe som var fult mulig, og det ikke var
mulig å bringe hans kropp tilbake til Sparta ble det laget et bilde av kongen. Bildet ble fraktet
rundt i Sparta og begravd, slik som det ble gjort med kong Agesilaus.89 Spartanerne var ikke
annerledes når det kom til full tro på de greske gudene. Kongene var en del av gudene og
dermed var kongeslekten noe man skulle frykte, se opp til og respektere. I Xenofon sin tekst
Constitution of the Lacedaimonians blir det nevnt at Lykurg kom med en lov om at kongene,
på grunn av sitt gudommelige stamtre skulle håndtere gudene. ‘’[…] the King shall offer all
the public sacrifices on behalf of the state, in virtue of his divine descent[…]’’90
Det virker som filosofen Aristoteles er enig i dette utsagnet.91 Herodot nevner også
den religiøse rollen til de spartanske kongene i sitt verk. Hans måte å si seg enig i dette er ikke
eksplisitt, men heller implisitt. Han foretar seg en redegjørelse av kongenes religiøse
oppgaver og dermed viser oss hans enighet om at det var kongene som tok seg av de religiøse
affærene.92 På den annen side kan vi tolke starten av hans redegjørelse som en viss uenighet i
hvordan kongene fikk denne rollen. Hvor Lykurg eksplisitt sier at kongene fikk denne rollen
på grunn av deres gudommelige avstamning, virker det som Herodot tar avstand fra dette.
Han starter slik: ‘’Dette er de forrettigheter som spartanerne har gitt sine konger […]’’93 Med
tanke på hvor mye likt Herodot har skrevet som Lykurg har fortalt, virker det underlig at han
ikke skulle nevne at dette var på grunn av sin gudommelige avstamning. Han legger vekt på at
disse privilegiene som kongene fikk, som han skriver, var gitt fra folkets side. Om folket igjen
ga dem på grunn av deres religiøse overbevisning er en av spørsmålene denne oppgaven skal
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se på. Jeg vil tolke det slik at Herodot tar avstand fra hvorfor folket ga dem privilegiene, men
at det heller virker som at en del av hans budskap her er å få frem at det nettopp var folket
som ga det til dem.
Lovene og reglene som det spartanske folk hadde ble strengt etterfulgt. Dersom
kongene ikke gjennomførte sine religiøse oppgaver, kunne de bli bøtelagt. Kong Agis II er et
eksempel på at dette skjedde. Populariteten til en konge, kan tenkes, spilte en rolle over hvor
mange feil som ble godtatt fra eforenes side. Agis II var en upopulær konge. Etter at kongen
hadde returnert fra et felttog gjort i de tidlige årene under den Peloponnesiske krigen, ønsket
han å spise sin mat hjemme sammen med sin kone. Dette var et unormalt ønske, men han
sendte beskjed om å få tilsendt sin del av fellesmåltidet. Polemarkene nektet å gi dette til han,
noe som førte til hans ergrelse. Dagen etter, fortsatt i sinne ofret han ikke noe, slik han burde
ha gjort for staten.94 Slik som loven da tilsier hadde eforene rett til å bøtelegge ham, noe de
også da gjorde. Hva boten bestod av har vi ikke kilder om. Under fredstid var kongenes
oppgave å gjøre de statlige ofringene. Etter selve ofringen var det kongene som først fikk gå
til bords og de fikk dobbelt så store porsjoner som resten av spartanerne. I tillegg til dette fikk
kongene sponset to personlige ofringer til Apollon hver måned. Denne månedlige ofringen var
uavhengig fra de statlige og ble gjort bare for kongenes personlige gunst ovenfor gudene.95
Ifølge Herodot hadde kongene presteskap for Zeus Lakedaimon og Zeus Uranus. Vi
kan grovt oversette disse titlene med den lakedaimonske Zeus og den himmelske Zeus.96 Det
er få kilder som viser til andre presteskap i tillegg til de som Herodot eksplisitt nevner i sitt
verk. På den andre siden blir det heller ikke nevnt noe sted at kongene tok seg av alle de
religiøse affærene for staten og det er lite tenkelig at de var i stand til det.97 Det er så å si
utenkelig at kongene skulle ta seg av den store helligdommen Amyclaeum og de daglige
affærene, med tanke på alle de andre oppgavene de måtte utføre. Det er nettopp Amyclaeum
som er det største beviset på at det må ha eksistert andre prester. Videre med grunnlag i at
Herodot tydelig nevner kongenes to presteskap, gir det mening å konkludere med at han
antyder at det fantes flere.98 Hvorfor det er få tegn etter andre presteskap er vanskelig å si. Det
finnes kilder skrevet nærmere romertiden som så smått nevner andre presteskap i
sammenheng med Sparta.
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Den delfiske Apollon var nært forbundet med de Spartanske kongene. Hver konge
valgte ut to pythier. Dette var permanente tjenestemenn som hadde i oppgave å dra til Delfi
for kongen og å rådføres av oraklet.99 Siden dette var kongelige tjenestemenn delte de telt ute
i feltet. Svarene Pythierne kom tilbake med ble arkivert av kongen slik at de kunne hentes
frem hvis nødvendig.100 Dette betydde ikke nødvendigvis at kongene kunne rådføre oraklet
om statlige affærer når de følte for det og videre forvente at Apella, Gerusia og eforene skulle
bøye seg for ‘gudenes vilje’ slik Robert Parker skriver det i sin tekst. Bestemmelsen om å
sende Pythierne til Delfi ble gjort av offentligheten.101 Kongenes funksjon her var å tolke
disse spådommene og en kan tenke seg at videreførelsen av denne tolkningen sannsynligvis
ga stor makt i den aktuelle kongens hånd. Han fikk dermed en viss makt over hva folket fikk
høre og siden kongene, som oftest ble sett opp til, er det ikke vanskelig å tenke seg at
befolkningen trodde på det de ble fortalt. Likevel er det viktig å ikke glemme at kongene, slik
som de fleste Spartanerne, var troende, og å videreføre ‘gudenes’ ord feil kunne føre til
gudenes vrede. Dermed er det stor sannsynlighet for at kongene ikke løy, men heller prøvde å
vri tolkningen til sin egen fordel, som jeg nå kommer til å gi et eksempel på.
En del av de religiøse rollene som kongene hadde, var innenfor det militære apparatet.
Dermed er det vanskelig å skille store deler av den militære rollen til kongene fra den
religiøse. Likeså er det mulig å skille de direkte militaristiske rollene kongene hadde og
oppgavene som innebar ofring til gudene. Innenfor militæret hadde kongen, som da var ute i
feltet, en viktig religiøs rolle. Hvor det var kongen som ble igjen i Sparta sin rolle å ofre for
staten, var det kongen i feltet sin jobb å ofre til gudene, tolke tegnene fra ofringene og dermed
bestemme om felttoget skulle fortsette eller ikke.102 Vi kan kalle dette militær ofring. Kongen
ofret alltid før et slag, og alltid før en bestemmelse om krig ble gitt. Xenofon forklarer i detalj
hvordan dette ritualet finner sted:
[…] The King sets out with an army. First, he offers up sacrifice at home to Zeus the Leader
and to the gods associated with him. If the sacrifice appears propitious, the Fire-bearer takes fire from
the altar and leads the way to the borders of the land. There the King offers sacrifice again to Zeus and
Athena. Only when the sacrifice proves acceptable to both these deities does he cross the borders of
the land. And the fire from these sacrifices leads the way and is never quenched, and animal for
sacrifice of every sort follow 103
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Etter dette fortsetter Xenofon å forklare at kongen vanligvis ofret før soloppgang for å
komme i forkjøpet av gudenes godvilje. Han legger også vekt på at dette var en offentlig
seremoni hvor andre kommandanter og generaler samt to eforer var tilstede. Etter ofringene
ble alle tilkalt til et møte av kongen og han ga ordre over hvordan de nå skal gå frem.
Xenofon får det her til å virke som det er en selvfølge at kongene alltid skulle gjennomføre
dette ritualet før de krysset en grense. Selv om det ikke er noen kilder som tyder på at det ikke
ble gjort, blir det for håpefullt å tenke seg at det ble gjort hver eneste gang. Derimot, hvis en
konge regelmessig ikke gjennomførte dette ‘krysnings’-ritualet kunne han risikere å bli
upopulær.104 Som Spartas historie viser oss, var det mye lettere for en karismatisk konge å få
gjennomført sine ideer og tanker enn en upopulær konge.
Hvis kongen virkelig ønsket å avansere fremover, kunne han velge å ofre flere ganger i
håp om et godt tegn fra gudene. Det var kongen som bestemte om det skulle bli ofret på nytt
eller om de skulle forlate felttoget og dra tilbake.105 Tolkningen av disse ofringene var like
viktige som selve ofringen. Det var viktig å ha gudene på sin side, spesielt i krig, og derfor ble
kongens ord livsviktig og ga mye makt, slik som nevnt tidligere. Det som var det viktigste
når det kom til det å bestemme å fortsette eller ikke, var den aktuelle kongens viljestyrke og
selvtillit ovenfor sin sak. I kildene finner jeg to eksempler hvor konger har avansert i feltet
selv om tegnene var dårlige. Disse eksemplene gjelder kong Kleomenes I sitt felttog i 494
f.vt. og i et felttog som kong Agesipolis I utførte rundt 388/387.106
Da Kleomenes I hadde rådspurt oraklet i Delfi før felttoget skulle starte hadde han fått
gode tegn fra gudene. Men, da hæren sto ovenfor elven Erasinos gjorde kongen som normalt
og skulle ofre et dyr for å se om det var gudenes ønske at de skulle avansere fremover. Men,
uansett hvor mange ganger Kleomenes ofret, ga det dårlig tegn. Dette felttoget var viktig for
han, skal vi tro på kildene. Han tolket dette dårlige tegnet som at gudene ikke ønsket at
hærens skulle krysse elven, men fortalte spartanerne at det ikke var noe galt i å gå rundt.107
Herodot slutter denne redegjørelsen med: ‘’Så vendte han om og førte hæren ned til Thyreai,
ofret her en okse til havet og brakte sine folk på skip til Tirynsdistriktet og til Nauplia.108’’
Slik fikk Kleomenes sin vilje og felttoget fortsatte, bare med en omvei.109
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Det var visse naturfenomener i den greske verden som grekerne fryktet, og jordskjelv
var en av de verste. Så å si hvilken som helst spartaner ville trekke seg ved tegn til jordskjelv.
Likevel finnes det unntak. Agesipolis I ledet hæren sin inn til Argolid med stor selvtillit i den
tro at han hadde gudene på sin side. Slik som Robert Parker har gjort i sin tekst, er jeg enig i
at den beste måten å forklare denne hendelsen/historien på er å sitere den antikke forfatteren
som forteller oss denne historien, Xenofon.110
Now, while he was at dinner in the land of the Argives, on the first evening of his stay there,
and when the after-dinner liberations had just been made, the god sent an earthquake; and all the
Lacedaemonians, those in the royal tent taking the lead, struck up the paean to Poseidon; and the rest
of the soldiers expected to retire from the country, because Agis likewise, on an occasion when an
earthquake took place, had withdrawn his army from Elis. But Agesipolis said that if the god had sent
an earthquake when he was about to invade, he should have thought that he was forbidding the
invasion ; but since he sent it after he had invaded, he believed that he was urging him on ;
accordingly, on the next day, after offering sacrifices to Poseidon, he again led on his forced,
advancing far into the country.111

Denne smale linjen mellom kjør og stopp hadde passert forbi hodene på tidligere
spartanske konger, hvis vi legger Kleomenes sin hendelse til side, som under lignende
omstendigheter hadde ført hærstyrkene hjemover. Siden Agesipolis hadde fått gode tegn både
fra Apollon og Zeus i forkant av felttoget, kan det hende han var veldig selvsikker ovenfor
denne invasjonen. Videre kan han ha tenkt at Poseidon, Apollons onkel, ikke kan ha ment så
annerledes enn det de andre gjorde. Uansett grunn er historien om Agesipolis veldig spesiell
fordi han klarte å overkjøre et så sterkt religiøst faretegn som jordskjelv.112
I et felttog som kong Agesilaus gjorde i 396 f.vt. skriver Xenofon at kongen hadde
bestemt seg for å ikke gå lenger inn i landet fordi tegnene fra gudene var dårlige. Han skriver
videre at kongen hadde gjort dette fordi han mente at man ikke kunne avansere videre uten
kavaleri hvis han ville vinne.113 Disse eksemplene forteller meg at om en spartansk konge
faktisk forlot et pågående felttog på grunn av dårlige tegn fra ofringene, må den aktuelle
kongen enten ha vært engstelig for utfallet eller virkelig ment at dette ikke kom til å gå deres
vei. Dermed er det mange kilder som viser til felttog som ble forlatt på grunn av dårlige
tegn.114
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De store jordeierne
I klassisk tid var rikdom i spartansk forstand mengden som jord en borger eide. I tråd med
deres lover skulle de ikke leve i promp og prakt, husene skulle være enkle og funksjonelle.
Lykurg gjorde at bruken av mynt i all slags metall ble vanskelig og kronglete. Spartanerne
skulle ikke drive med handel, de skulle heller bruke sin tid på samfunnet og på sine
medborgere.115 Dette gjaldt alle borgere, om de var kongelige eller ikke. Selv om alle
borgerne i teorien skulle være like er det flere ting som tyder på at kongene var ekstremt rike.
Selv om jeg her skriver om enkelthendelser må man ikke glemme at dette var en lang periode
og at kongene med tiden, spesielt ut mot 400-tallet f.vt, må ha blitt rikere. En stor endring i
deres rikdom er ikke til å se bort ifra. Her vil spesielt to eksempler bli tatt frem, hvor poenget
ikke er å vise selve endringen, men heller deres omfang av rikdom. Det må legges vekt på at
rikdommen hos kongene var jordeiendom. Vi vet ganske lite når det kommer til handel og
jordeiendom i forhold til kongene av Sparta. Slik som nevnt, så skrev ikke spartanerne selv,
og det virker ikke som at andre utenforstående antikke forfattere tok seg bry i nettopp dette.
Dermed finnes det få konkrete kilder til dette. Dette medfører til mye tolkning hos
historikerne.
Historikeren Stephen Hodkinson har skrevet flere tekster omhandlende rikdom i
henhold til Sparta.116 Og han, som de fleste, skriver om dette teamet med mye tolkning. Noe
av det konkrete som kildene antyder er at kongene ble tatt vare på mens de var ute i felten.117
Den aktuelle kongen skulle ikke bruke av sin egen rikdom uansett. Grunnen til dette legges i
at kongen ikke skulle ha noen hindringer fra å utføre sin oppgave som feltherre, eller som
tolker av gudenes tegn. Kongene skulle ikke bry seg med det materielle, og det ble dermed
trodd at de ville utføre sine oppgaver bedre. Forsøket på å få kongen bort fra det materielle
strakk seg utenfor militæret også. Det er mulig å tolke at offerdyret kongene fikk sponset én
gang i måneden, ikke bare var for at de skulle opprettholde gudenes gunst, men også slik at de
selv ikke skulle ta seg bryet med å skaffe seg dette dyret. Som vi vet, var Perioikerne
omkringboende lakedaimonere uten fullstendig borgerrett. Xenofon i sin Constitution of the
Lacedaemonians skriver at Lykurg fordelte utvalgte deler fra Perioikerne sine poliser til
kongene: ‘’ […]assigned to him enough choice land in many of the outlanders' cities to ensure
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him a reasonable competence without excessive riches.’’118 Måten Xenofon her beskriver
mengden land kongene fikk tildelt viser at han prøver å svare på samtidens kritikk om at de
spartanske kongene var for rike.119 Det som Xenofon skriver kan selvfølgelig være riktig. Selv
om Iliaden kan regnes som fiksjon er det ofte slik at fiksjon er basert på sannhet. Her kan vi
lese flere saker hvor samfunn har gitt bort land til militære ledere i bytte mot deres
ferdigheter. I alle disse sakene presenterer samfunnet det utvalgte landet som en gave. For
eksempel slik aitolierne gjorde til Meleagros, eller lykanerne gjorde til Bellerofon.120 De
spartanske kongene var øverste kommandanter i hæren, og dette gjaldt alle lakedaimonere.
Ikke bare spartanerne. Det er tenkelig at de fikk disse landene under slike omstendigheter.
I kildene som omhandler kongene og jordeiendom er det spesielt en historie som gir
oss informasjon om deres rikdom: Historien til den spartanske prinsessen Kyniska, datter av
kong Arkidamos II.121 Hun var ikke en patrouchos siden hennes far hadde to sønner, de
senere kongene Agis II og Agesilaos II.122 Prinsessen var den første kvinnelige greker som
vant det olympiske hesteløpet. Kvinner var ikke tillatt som deltakere under selve løpet, og
selv om hun ikke var arvtager hadde hun tydeligvis land og ressurser nok til å kunne oppfostre
og trene hestene som brakte henne to olympiske seire.123 Det var ikke normalt at en kvinne
kunne eie så mange hester, eller å ha midlene for å kunne frakte hestene dit de skulle. Dette
viser til en rik kvinne. Ifølge Plutark var det hennes bror, kong Agesilaos II som oppfordret
henne til dette. Grunnen til kongens handlinger, var for å vise andre konkurrenter at det å
vinne denne grenen i lekene ikke dreide seg om en manns mot, men dreide seg om hans
rikdom og hans investering av penger i det.124 Uansett kongens personlige grunner for dette,
gjorde hun jobben selv, og det er lite tenkelig at alt gikk på brorens regning. En kvinne, selv
om hun hadde brødre hadde rett til å arve en femtedel av arven. Jeg må si meg enig i Stephen
Hodkinsons tolkning. Det virker sannsynlig at Kyniska sin rikdom stammet fra denne lille
biten av arven som hun ble tildelt. Videre får det meg til å konkludere med at hvis prinsesse
Kyniska klarte å utføre alt dette med sin femtedel av arven, må hennes far ha vært ekstremt
rik og dermed vært en stor jordeier.
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Det institusjonelle
Kildene forteller oss veldig lite konkret om de spartanske kongenes plass i politikken. Det
politiske Sparta hadde en blandet forfatning av monarki, aristokrati og demokrati.125 Det er
vanskelig å diskutere kongenes rolle i politikken uten å dra inn de andre statsapparatene.
Derfor er det gunstig og nødvendig å dra frem eldrerådet Gerusia, tjenestemennene eforene og
folkeforsamlingen Apella. Jeg kommer her til å se på de sistnevntes roller så mye som
nødvendig uten å gå i dybden, da meningen her er å belyse kongen.
Det tydelig at kongene hadde en funksjon som politiske figurer og det viktigste som
viser oss dette er deres faste plass i eldrerådet. Gerusia, som i moderne forstand kan kalles
Spartas høyesterett, besto av 28 menn over 60 år, samt de to kongene. Medlemmer av
Gerusia, de 28 gerontes som de kalles, fikk lik stemmerett som kongene i de mest alvorlige
sakene.126 Alderen til medlemmene gjaldt ikke kongene, da de tok del i rådet uansett alder.
Medlemmene av eldrerådet, sammen med kongene, satt livet ut i motsetning til eforatet som
regelmessig ble byttet ut.127 Eldrerådet tok del i og bestemte over de mer alvorlige sakene som
ble tatt opp i Apella. Rådet var den eneste retten som kunne ilegge de mest ekstreme straffene,
slik som inndragelse av borgerretten, eksil eller dødsstraff.128 De ble respektert som de viseste
i det spartanske samfunnet. Når det ble tilkalt til forsamling var det alltid den tilstedeværende
kongen som skulle starte ordet og dermed åpne forsamlingen.129 I politikken kan man si at det
var i forsamling med Gerusia at kongene hadde mest frihet til å utrykke sine meninger.
Rettslige saker gikk direkte til Gerusia, mens andre saker måtte gjennom folkeforsamlingen
før Gerusia kunne få det siste ordet. Som Spartas øverste politiske apparat er det lett å tenke
seg at eldrerådet var viktig for staten og det da var viktig at rådet alltid hadde mulighet til å
samle seg i kriser. Videre kan dette vise til hvorfor det alltid var en konge igjen i Polisen til
alle tider. Innenfor de institusjonelle funksjonene, utenom sin plass i eldrerådet, var regentene
ofte begrenset.
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Fig. 2. En oversikt over forholdet til de forskjellige organene innenfor politikken og militæret.

Eforene hadde en god mengde makt innenfor politikken hvis vi ser bort ifra lovforslag
og veto, hvor Gerusia hadde siste ordet. Eforene kunne tiltalte kongene for å ikke ha ført en
suksessfull politikk med flertall i Gerusia.130 Xenofon i sin Hellenica viser til en hendelse
hvor dette kunne skje. Når kong Kleombrotos ledet en hær i Boiotia fortalte en venn han
dette:
Cleombrotus, if you let the Thebans escape without a battle, you will be in danger of suffering
the uttermost penalty at the hands of your state. […] Therefore if you really have a care for yourself or
a desire to see your fatherland again, you must lead against these men. 131
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Videre kommenterte hans fiender at kongen nå ville vise om han var partisk til Theben
eller ikke. Resultatet av dette var at Kleombrotos, som fort må ha skjønt hva konsekvensene
av hans handlinger kunne bli, ble ansporet/egget til å delta i krig. Kongene og eforene avla ed
hver eneste måned til de spartanske borgerne. ‘’[…]the king’s oath: ‘’ I will reign according
to the established laws of the state.‘’ and this oath of the state: ‘’ While you abide by your
oath, we will keep the kingship unshaken.’’132 Kongen lovte å regjere i samråd med de
allerede eksisterende lovene, og eforene lovte at så lenge kongen opprettholdt sitt ord ville de
sørge for at diarkiet besto. Det å være på godfot med eforene var dermed en viktig oppgave
for kongene.
Utenrikspolitikken samt sikkerheten innenlands til polisen var det i hovedsak Eforatet
som tok seg av.133 Apella valgte nye representanter hvert eneste år, og det var ikke mulig å bli
gjenvalgt. Det er lett å tenke seg at dette hyppige skiftet av embetsmenn gjorde at
utenrikspolitikken ikke forandret seg med det første. Grunnen til denne tanken bunner i flere
ting. For det første var det en fordel å bli likt av folket, litt sånn som politikken i den moderne
verden fungerer. Å gjøre helomvending i utenrikspolitikken kan ikke tenkes å skape positive
inntrykk hos borgerne. På en annen side kan jeg selvfølgelig ikke si at det ikke skjedde. For
det andre, selv om en efor ble ferdig med sitt embete, er det mulig at personen gjennom å ha
skaffet seg støttespillere fortsatt kan påvirke politikken i for eksempel Apella gjennom sin
popularitet. For det tredje besto eforatet av 5 borgere og kollegaer. Forandring i
utenrikspolitikken kan ikke ha vært lett siden det trengtes enstemmighet fra hele eforatet for
forslaget. Det at det må ha skjedd forandringer er en selvfølge, men store forandringer på kort
tid virker ulogisk.134 Til slutt med tanke på makten som eforene fikk gjennom sitt embete,
igjen på grunn av deres skifte, ga lite spillerom for individuell makt. Det finnes kilder som
forteller at konger har tatt del i bestemmelser om utenrikspolitikk. Kongene var ikke
fremtredende i utenrikspolitikken, men kildene viser til at karismatiske konger, slik som
Kleomenes I, klarte å ta del i det. Under hans regjeringsperiode nevner kildene veldig lite om
eforenes tilstedeværelse. Under hans styre kom Aristagoras fra Miletos i 499 f.vt. for å spørre
Sparta om hjelp i de ioniske opptøyene. Ifølge normalen burde dette vært noe som eforene i
første om gang skulle ta seg av. Herodot som er kilden til dette, forklarer bare samtalen
mellom Aristagoras og kongen, og nevner ingen annen formell prosedyre foran andre
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statsledd.135 Når det er sagt dukker Kleomenes I sitt navn opp flere ganger enn mange av de
andre spartanske kongene gjennom historien, noe som kan forklare hans popularitet.
I politikken fungerte eforene nesten som bremseklosser for kongenes makt. Hvor de
både passet på at kongen fulgte eden de ga hverandre, passet på at kongene gjennomførte sine
oppgaver innenfor det religiøse, som nevnt, men også gjennom at eforene hadde makten til å
arrestere og fengsle en konge hvis det var nødvendig.136 Sistnevnte gir en indikasjon på hvor
stor makten til eforene over kongene til tider kunne være. Slik som nevnt var spartanerne
opptatt av oraklene og spådommer. Det er derfor ikke vanskelig å komme frem til
konklusjonen om at disse spådommene også påvirket det politiske aspektet, slik som de
påvirket det religiøse og det militære. Dette kan ha gitt kongene en fordel og politisk makt
som ingen av de andre institusjonene hadde.
Kongen som var ute i felten klarte ikke eforene, eller de andre institusjonene, å bremse
like mye. Når vi tar ut de religiøse oppgavene som kongene hadde i felten, er det ikke mye
innenfor militæret som sies i kildene. Likevel er det nevneverdige oppgaver som sier noe om
kongens funksjon. Hvem av kongene som fikk dra ut i feltet var det Apella, sammen med
eforene, som bestemte. Denne bestemmelsen ble gjort hver eneste gang hæren skulle ut. Det
er lett å se for seg at det ble favorisering av konger. Slik som det nå har blitt fortalt fantes det
mange karismatiske konger, og det å vinne folkets gunst mer enn medregenten sin var taktisk.
Folkeforsamlingen så nok én konge mer passende som hærfører enn en annen. Selv om det i
Lykurg sitt ideale Sparta ikke var snakk om noe slikt, er det umulig å gå vekk fra tanken om
det. Herodot skriver at enhver spartaner som nektet kongens rett til lede ut hæren når og hvor
han ville, ville bli forbannet.137 Det er flere ting som tyder på at dette ikke er 100 % sant. Det
var flere bestemmelser, spesielt før et felttog og hvor et felttog skulle dra videre, hvor kongen
ikke hadde total makt. Selv om kongen ble regnet som leder av hæren, bestemte han likevel
ikke hvor eller når hæren skulle dra ut. Dette var det en avstemning gjort i Apella som
bestemte.138 Det er vanskelig å si noe om hvor mye eforene faktisk påvirket
folkeforsamlingen. Men, som redegjort og diskutert ble embetsmenn valg ut fra Apella og det
gir mening at de valgte ut folkefavoritter.
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Eforene hadde noen militære oppgaver å utføre før hæren faktisk dro ut. Det var de
som bestemte hvilke aldersgrupper som skulle ta del i hæren og ifølge kilder bestemte de også
kommandantene. Om eforene valgte ut disse kommandantene alene er det ingen kilder som
tyder på. Det er mer sannsynlig at valget av kommandanter ble gjort sammen med kongen.
Ute på et felttog var systemet meget hierarkisk og dermed faller det logisk at kongen ønsket å
ta del i bestemmelsen over hvilke kommandanter som skulle tjenestegjøre under ham. Når
hæren var ute i feltet var kongen alltid i følge med to eforer.139 Her viser kildene oss igjen at
en av oppgavene eforene hadde var å passe på at kongen gjorde det han skulle. Et felttog gjort
i Lilleasia på starten av det 4. århundre f.vt. viser til eforenes makt ute i feltet. Xenofon
forklarer at eforene beordret den spartanske generalen Thibron og senere Derkylidas å
forklare det de gjort i nord og heller flytte hæren mot sør, til Karia.140 Kildene forteller at det
var eforene som ga denne ordren, men det er vanskelig å si om disse ordrene ble sendt ut på
dere eget initiativ eller om de bare videreførte bestemmelsen fra et annet statsorgan.141 Det
eneste disse eksemplene kan vise oss er at eforene kan ha hatt en innflytelse og innblanding i
hvordan en krig formet seg, nettopp gjennom slike detaljerte instruksjoner.
Hvordan kongen passer inn i dette er vanskelig å si. Det kan hende bestemmelsen ble
gjort sammen med eller uten kongen. På en annen siden viser kongens elitehær på 300 hippeis
som kjempet i en ring rundt han, hans viktighet i krig.142 Kongen skulle bare dø i et
overveldende tap slik som med Leonidas I ved Termopylene eller Kleombrotos ved
Leuktra.143 Dette viser til kongens viktighet i det militaristiske hierarkiet i feltet. De to
sistnevnte hendelsene viser til at når kongen falt så trakk hæren seg tilbake eller så seg slått.
En kan tenkte på det som et sjakkspill: Så lenge kongen står, er ikke spillet over. Kongen var
den øverste kommandanten i felten og så lenge ordrene gikk nedover rangstigen fortsatte
soldatene. Men det er viktig å nevne at etter det 3. og 4 århundre begynte også generaler å
lede hærene, som for eksempel den kjente kommandanten Lysandros.144 Utenom selve
avgjørelsen over hvor hæren skulle dra, og hvem de skulle krige med, så hadde kongen i feltet
så å si totalt makt over soldatene.
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Kongens militære rang førte meg seg sosiale og økonomiske goder. Krig var stort i
Sparta og store krigere slik som kongene ofte var, ble sett opp til. Vi finner kilder som viser til
konger som brukte demme goden for å skaffe seg både mer eiendom, men også brukte sine
ressurser sammen med den militære kjendisstatusen (selv om kongene allerede var kjente) for
å skaffe seg tilhengere og lojale følgere. 145

De sosiale strukturene
Kongene hadde også funksjoner innenfor det sosiale aspektet ved samfunnet. Det var
kongenes oppgave å bestemme over alle adopsjoner som foregikk med spartanske borgere og
barn. Dette gjaldt som oftest kvinner, men uansett kjønn så skulle kongen bestemme hvem
som skulle ta over som verge for en arving. Dette i et tilfelle hvor utnevnelsen av en verge
ikke allerede hadde blitt gjort før farens død.146 Hvis det var blitt så gjort blandet kongene seg
ikke inn i denne avgjørelsen. Hvis en kvinne ikke var lovet bort fra sin far før hans død, kunne
kongen som midlertidig verge gifte henne bort til hvem han måtte ønske. Kongene var verge
for alle som ikke hadde det og skulle passe på at alle uten verge enten fikk det eller ble giftet
bort. Arven til personen som ble adoptert fulgte med personen og kunne gjøre stor forskjell i
familien som skulle adoptere. Videre kunne en adopsjon av en gutt inn i en familie uten
sønner føre til arvtagere. For, uansett blod, hvis en person var adoptert var han eller hun på lik
linje som ektefødte barn av familien. Det er ingen kilder som tyder på at kongene i sin
posisjon som verge for kvinner med arv, giftet de bort til sønner av større familier.147 Likevel
er det lett å tenke seg at kongene bestemte adopsjonene eller giftemålene strategisk. Både med
tanke på Spartas beste, hva enn det innebar der og da, men også for å holde på befolkningens
gunst.
Selv om kongene var øverste kommandanter, var de politikere så lenge de oppholdt
seg i polisen. Som jeg tidligere har forklart fantes det måter å avtrone en konge på, og eforene
var det farligste leddet i dette. Dermed var det viktig for kongene å bli likt av både eforene og
befolkningen. Det finnes eksempler i begge ender, men de fleste kilder viser til at de fleste
kongene var populære både blant de andre institusjonene i staten samt befolkningen av Sparta,
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slik som de populære kongene Kleomenes I og Leonidas I.148 Mens kong Pausanias var i
andre enden og ble dømt til døden fordi han i prinsippet brøt kongeeden.
Ved å opprettholde gunsten til både eforene og befolkningen gjennom de sosiale
oppgavene, klarte kongene å gjøre plassen på tronen sikrere. Den sosiale rollen kongen hadde
ble tildelt fra borgernes side. Som i det politiske kunne kongene være en dominant kraft i det
sosiale livet. Makten til kongen i dette aspektet kom fra hans personlige ferdigheter i å utnytte
de potensielle resursene han hadde til disposisjon. Det kom ikke fra hans posisjon som konge
i regjeringens hierarki. Det er tydelig at det var mulig for en konge å overskygge sin
medregent gjennom det sosiale aspektet. Kroneksemplet er kong Leonidas I, der hans
medregent blir lite nevnt. Det er tenkelig at kongene, seg imellom, hadde en intern kamp over
hvem som skulle få utføre de sosiale oppgavene. Som forklart var det alltid en konge igjen i
polisen når en var ute i felten. Det gir mening at en av grunnene til dette var at noen måtte ta
seg av de sosiale oppgavene. For kongen som ble igjen ga det spillerom til å holde et nært
forhold til befolkningen og å prøve å dra politikken i sin retning. På den andre siden var krig
viktig for samfunnet og hvis et felttog ble vunnet ville det gi stor oppmerksomhet til kongen i
feltet. Slik som Leonidas I som på grunn av sitt heltemot ved Termopylene ble en legendarisk
konge.
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3.0
EN MARXISTISK ANALYSE: KONGENE SOM DE STORE JORDEIERNE

Croix og marxismen
Som nevnt i kapittel én er det i studiet av Sparta vanskelig å ignorere bidragene Moses Finley
og G. E. M de Ste Croix har kommet med til feltet. Et av Croix sine mest kjente verk er den
store mursteinen av en bok kalt The class struggle in the ancient greek world.149 Croix sitt
ønske med denne boken er tydelig beskrevet av historikeren selv, hvor den første setningen i
boken begynner med: «My general aim in this book is first(in part one) to explain, and then
(in part two) to illustrate, the value of Marx’s general analysis of society in relation to the
ancient Greek world.»150 Selv om Croix i denne boken velger å fokusere på en av Karl Marx
og Friedrich Engels historiske metoder, klassesystem og klassekamp, har boken i det
generelle gitt senere historikere et rammeverk. Den har vist relevansen for å studere antikk
historie gjennom et marxistisk syn.151
Jeg ønsker å kort forklare grunnmuren som Karl Marx og Engels bygget sin teori på.
Og må meddele at Dr. Matt Perry fra Newcastle University forklarer dette veldig godt.
Mesteparten av det menneskelige liv her på jorden har bestått av jakt og samling i mindre
grupper.152 Dette forandret seg da vi mennesker begynte med jordbruk og med tiden klarte å
utnytte dyr, planter og jordbruket på en mer effektiv måte. Grupper med mennesker klarte
dermed å produsere mat, klær og husly til flere enn de var. Dette førte til at ikke alle i en
gruppe trengte å jobbe og heller fikk andre til å jobbe for seg. Videre førte dette til et skille
mellom menneskene i en gruppe. Det menneskelige samfunnet ble dermed delt inn i
forskjellige grupper. De som styrte og de som ble styrt, de som utnyttet og de som ble
utnyttet. Dette var starten av et klassebasert samfunn.153 Perry skriver videre at klassesystemet
har blitt en så vanlig del av vår hverdag at de fleste ikke tenker over det. De som merker det
for det meste aksepterer at dette er slik menneskenes samfunn fungerer
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De fleste som arbeider i dag, har en sjef. Om du så er student og går på universitet har
du personer som er over deg, slik som en rektor. Dette er eksempler på hvordan
klassesystemet i dag fortsatt er en del av hverdagspersonens liv. Jeg velger å ikke gå inn på
tankene Marx hadde om dette systemet hvor det er irrelevant for denne oppgaven. Hans teori
mente, og mener, at de forskjellige klassene har motsatte interesser og mål og at dette skaper
konflikt. Dette betyr at du ikke kan ha et klassesamfunn uten å ha klassekamp. Mens den
styrende klassen vil ønske seg lavere lønn for arbeiderne sine, men bedre arbeid, vil de som
blir utnyttet ønske det motsatte. I en kontekst med det spartanske samfunnet vil det, i teorien,
si at kongene, sammen med de resterende styrende kreftene i Sparta var overklassen som har
motsatt interesse enn resten av de spartanske borgerne. Begrepet historisk materialisme
dukket først opp i Friedrich Engels verk Socialism: Utopian and Scientific fra 1880. Denne
tankegangen fokuserer på at menneskelige samfunn og deres utvikling gjennom historien er et
resultat av materielle forhold istedenfor enkeltmenneskers ideer og tanker. Teorien prøver å
finne svar på utvikling og forandring i samfunnet ved å nettopp se på hvordan mennesker i et
samfunn produserer det som trengs for å leve, og at klassesystemet og klassekampen er et
produkt av økonomisk aktivitet i samfunnet. Historisk materialisme kan være en vitenskapelig
tilnærming til studiet av historie. Det er det sistnevnte som Croix i sin bok samt i andre
sammenhenger prøver å få frem. Han mener at denne tilnærmingen ikke bare kan brukes for
middelalder og moderne samfunn, men også for antikke samfunn:
Marx’s analysis of society although devised in the course of an eﬀort to understand the midnineteenth-century capitalist world, resulted in the construction of a set of concepts which work
remarkably well when applied even to the Greek and Roman world and can be used to explain many
of its features and developments – the total destruction of Greek democracy over some ﬁve or six
centuries, for example, and even the age-old problem of ‘the decline and fall of the Roman empire’ or
let us rather say ‘the disintegration of quite a large portion of the Roman empire between the fourth
and the eighth centuries’. 154

Marx trodde at av alle elementene som tok del i den historiske prosessen, var det
produksjonsforholdene som var den viktigste faktoren i menneskelivet. På lang sikt var det
disse produksjonsforholdene som bestemte eller la grunnlaget for andre faktorer i
prosessen.155 Overført til Sparta vil en marxist si med en gang at det var kongenes rikdom av
eiendom som var årsaken for at de kunne ha en religiøs funksjon i samfunnet. Dette blir min
ramme i denne diskusjonen. Overklassen, her kongene med sine egne interesser om å
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rettferdiggjøre hvorfor de er rike, vellvitende om viktigheten av det religiøse aspektet for
arbeiderklassen, altså samfunnet. Jeg ønsker å diskutere om kongene av Sparta hadde/fikk en
religiøs rolle fordi de var store jordeiere gjennom marxistiske briller og med det som skrevet
ovenfor som grunnlag for diskusjonen.

Rikdom som midtpunktet
Som nevnt viser kildene til at kongene av Sparta var rike. I det forrige kapittelet tok jeg frem
spesielt to eksempler som viser til kongenes rikdom. Jeg ønsker her å gå mer i dybden på
denne rikdommen. Hvordan kongene skaffet seg rikdom og brukte den. I Lykurg sin ideal stat
skulle alle borgere, inkludert kongene være like på de fleste aspekter ved livet. Dette gjaldt
også eiendomsforhold og rikdom i det generelle. Derimot er det mye som tyder på at det
økonomiske livet til kongene inneholdt mye korrupsjon. Siden denne oppgaven ikke kan ta
for seg alle aspekter ved det økonomiske livet til det spartanske samfunnet slik som Stephen
Hodkinson har gjort i sin bok Property & Wealth in Classical Sparta for å kunne forklare
blant annet korrupsjon, har jeg valgt å diskutere fire forskjellige aspekter ved kongene som
kan vise til hans eget ønske om økonomisk gevinst. Dette hovedsakelig med Hodkinson sin
bok som bakgrunn og jeg må gi æren for store deler av dette kapittelet til hans publikasjon.

Eierskap av land: privat eller offentlig?
En konvensjonell tanke om Sparta er at enkelt borgerens eiendomsbesittelse ble kontrollert av
offentligheten. Det ble ikke sett på som privat eiendom med frihet om privat distribusjon etter
eget ønske. Det er ofte med utgangspunkt i denne tankegangen at eiendomsmønstre i det
spartanske samfunnet har blitt diskutert blant historikere. I følge med det vi vet gjennom
kildene hadde enhver spartansk borger nok eiendomsbesittelse til å kunne bidra til det
offentlige måltidet og brødfø sin egen familie.156 Kildene viser også til at det var individer
blant borgerne som hadde betydelig mer å rutte med. Blant disse kan kongene være et godt
eksempel, hvor de hadde en del mer rikdom enn vanlige borgere av samfunnet.157
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Tanken om offentlig styring av spartansk eiendom bygger ofte på Plutark sin
forklaring over hvordan den mytiske lovgiveren Lykurg bestemte at alle spartanske borgeres
eiendommer skulle bli samlet sammen av offentligheten og redistribuert på nytt. Hver borger
fikk like mye eiendom slik at misunnelse, forbrytelser og ondskap skulle forsvinne og bli
erstattet av broderlig likhet. Slik ville det bare være mulig å overgå hverandre gjennom dyd
og mot.158 Plutark forklarer også senere i samme tekst at når et barn ble undersøkt av de eldre,
og hvis det ble godkjent, fikk faren i oppgave om å oppdra det og de ga barnet en del av kleroi
(spartansk eiendom.)159 I sin tekst omhandlende kong Agis skriver Plutark at eiendommen
gikk i arv til den eldste sønnen av familien.160
Hodkinson forklarer at historikere som frem til nå har godtatt standartanken bruker i
hovedsak disse kildene for å forklare det de mener. Han drar frem blant tanken om at annet at
borgerne bare var leietakere av eiendommen som når de døde ble gitt til staten og dermed gitt
til en nyfødt igjen.161 Andre mener at eiendommene fortsatte å være like mellom borgere ved
at bare den eldste sønnen i en familie fikk eiendommen i arv. Det de har til felles er den
samme tanken om at overføringen av eiendom, etter en død, var strengt statlig styrt i forsøket
på å unngå at enkeltindivider kunne fordele eiendommen gjennom å selge eller testamentere
den bort.162

KRITIKK AV DEN KONVENSJONELLE TANKEN
Hodkinson kritiserer denne tanken ved å legge vekt på tre forskjellige faktorer. Han mener at
kildene som ligger i bakgrunnen for den konvensjonelle tanken er skrevet etter tiden de
skriver om.163 Antikke forfattere slik som Plutark og Polybios som skrev ofte om hendelser
før deres egen tid, blir ofte valgt og fokusert på ovenfor kilder skrevet tidligere slik som
Aristoteles’ politikk som også gir oss informasjon om eiendomsmønstrene i Sparta.
Hodkinson fortsetter sin kritikk ved å legge vekt på disse kildenes motsigelser innad i
tekstene. Siden disse kildene er skrevet lenge etter tiden de skriver om er de ikke ideelle som
gode kilder for denne forskingen. For det første så er innholdet i Plutarks Agis og Lykurg
motsigende.164 Den første teksten forklarer at en sønn arvet eiendommen fra sin far, mens den
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andre beskriver at eiendommen ble utdelt til hver sønn fra statens side. Selv om en kan
argumentere at statsgitt eiendom bare var for yngre sønner av en familie som ikke fikk noe i
arv, gjør det at begge forklaringene fra Plutark blir ugyldige. Dette også fordi Plutark
tydeligvis ikke er klar over eller brydde seg om at hans to forklaringer ikke passet sammen.
En kilde som både antyder at eiendomsbesittelse var offentlig styrt og at det var et strengt
privat eierskap blir ikke troverdig i en slik undersøkelse.
Det siste poenget som Hodkinson kommer med og som jeg må si meg enig i er at disse
kildene ikke klarer å forklare den store nedgangen av borger tall i den klassiske perioden. Selv
om det er mye som tyder på at denne nedgangen går hånd i hånd med den økende rikdommen
hos få og forverringen hos mange borgeres hushold.165 Plutark sine tekster gir ikke noe
forklaring for denne nedgangen som vi vet skjedde og som vi vet begynte ganske tidlig. Så det
at eiendomsmønstrene var statlig styrt gir ikke mening i forhold til andre faktorer ved det
spartanske samfunnet. Det er mer gunstig å prøve å se det fra en annen vinkling. En som gir
mer mening og som man kan bygge opp ved hjelp av flere antikke kilder: tanken om at det
spartanske eiendomsmønsteret var privat eid og ikke var fordelt likt.

ALTERNATIVT SYN: PRIVAT EIENDOMSBESITTELSE
Det er flere kjente antikke kilder som kan gi oss indikasjon på at eiendomsbesittelse i Sparta
var privatstyrt. Tekster skrevet av Tukydid, Xenofon og Aristoteles er eksempler som kan vise
til rikdom hos få og et privat styrt eiendomsmønster i Sparta.166Bevisene vil bli lagt frem i
korte trekk og vil heller referere til å lese en mer detaljert diskusjon og argumentasjon om
kildene i kapittel tre av Hodkinson sin bok.
Tukydid begynner tidlig i sitt verk å nevne Lakedaimonerne. I 1.6 forklarer han at
‘Lakedaimonerne var de første som brukte de korte klærne vi ennå har, og også på andre
måter har rike borgere der mest mulig tilpasset sitt levesett til det folk flest har’167 Måten han
forklarer dette på, tyder at han mener det i hans samtid fortsatt var normalt med simple korte
klær og fortsatt forskjeller i rikdom hos borgerne. Denne ideen om ulik landfordeling blant
borgerne kan underbygges av andre kilder og beviser, slik som xeniai.168 Jeg kommer til å
diskutere xeniai litt dypere senere, men vi vet at det var mange familier i andre stater som var
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rike og at disse hadde et forhold til spartanske borgere, spesielt kongene. Et forhold som i stor
grad gikk ut på å gi og få rikdom. Tukydid og Herodot viser til rike spartanere utenom
kongene, som lett kunne tatt del i xeniai. Tukydid nevner navnet Lichas og Herodot Euagoras
og kong Damaratos som alle var eiere av seiersrike olympiske stridsvogns-lag.169
Det er riktig at senere kilder slik som for eksempel Plutark har mer detaljerte
beskrivelser angående eiendomsbesittelse i Sparta. Likevel kan tidligere kilder, slik som
Tukydid, vise til viktige hendelser som gir mening for hvordan eiendomsbesittelse var i
Sparta før 400-tallet også.170 Neste forfatter er et godt eksempel på dette: Xenofon.
Xenofon nevner eksplisitt ordene rike menn to ganger i sine verk. ‘[…]and for these
rich men sometimes substitue wheaten bread.’171 Og ‘for the richest men kept the
horses[…]’172 I tillegg til at han nevner rike menn virker det som Xenofon skiller mellom rike
menn og de rikeste menn. Med tanke på at disse to utsagnene kommer fra forskjellige tekster
kan det godt være at forfatteren har brukt rik og rikest uten noen spesiell betydning, men det
er også mulig å tolke dette som at det var forskjell i rikdom også.173 De rike kunne tilby mer
ved fellesmessen, mens de rikeste, slik som kong Damaratos kunne ta del i stridsvogns-løp.
Uansett viser begge eksemplene til at det fantes ulike økonomiske samfunnsklasser i det
spartanske samfunnet. Xenofon viser også i sin memorabilia til Lichas sin rikdom slik som
Tukydid og Herodot gjør. Han skriver at Lichas sin tjeneste ovenfor Sparta har gjort hans
navn udødelig. Han forsetter med å forklare at Lichas pleide å underholde andre grekere som
kom på besøk til Sparta under ‘the feast of the Dancing Boys.’174 Slik viser tre forskjellige
kilder til samme spartanske borger og hans rikdom. Hans rikdom skulle i teorien ikke vært
mulig hvis vi skulle trodd på at eiendomsbesittelse i Sparta var statlig styrt. Det som gjør
Xenofon til en interessant kilde, spesielt i denne oppgaven, er at han tar frem spesielt to
familier i Sparta som, han mener, eide mer eiendom enn noen andre borgere: Agiadene og
Eurypontidene. Han forklarer at kongene eide en del land fra periokernes områder som hadde
blitt gitt til dem i følge med den originale kontrakten kongene hadde med polisen. Kontrakten
som fortsatt var uendret og som lovgiveren Lykurg hadde kommet med.175 Hvis vi skal tro
dette betyr det at kongenes eierskap av perioker land ikke var et trekk ved eiendomsmønsteret
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som ble introdusert i Sparta tidlig i det 4. århundre. Måten Xenofon skriver om
eiendomsforholdene gir oss informasjon om at det i Sparta var, og hadde alltid vært, privat. I
samme tekst forklarer Xenofon at de som hadde overflod av mat skulle delen med de som
hadde lite.176 Slik som Hodkinson forklarer, må det ha vært forskjell mellom rik og fattig
siden dette var en nødvendighet. Altså eiendommene som lagde maten, om det så var dyr eller
hvete, var privateide.177 Gjennom hele sin tekst legger Xenofon vekt på at Lykurgs lover over
Sparta var annerledes enn andre poliser i Hellas. Likevel tar han ikke frem noe spesielt med
eiendomsmønstret i Sparta. Hadde det vært annerledes enn andre poliser i Hellas gir det
mening at Xenofon her også ville lagt vekt på det. Dermed er det et godt tegn på at
eiendomsmønstret i Sparta hadde lignende grunnsteiner som eiendomsbesittelse andre steder i
landet. I kapittel 14 av samme tekst skriver Xenofon om forandringer i lovene som Lykurg
innførte. Siden eiendomsbesittelse ikke blir nevnt her i det hele tatt som et levesett som hadde
blitt forlatt, viser det til at i Xenofon sine øyne hadde eiendomsbesittelse i Sparta alltid vært
privat.178
Alkibiades var en kjent athensk borger som vokste opp hos sin slektning Perikles. Han
var statsmann og feltherre samt elev av Sokrates.179 Han var født inn i en rik familie og levde
som rikmann i Hellas. Den Psaudo-platoniske teksten Alkibiades delt inn i en og to forklarer
mye om hans liv. I teksten blir det gjort sammenligninger mellom spartanernes rikdom og
Alkibiades sin:
[…] you have only to look at the wealth of the Spartans, and you will perceive that our riches here are
far inferior to theirs. Think of all the land that they have both in their own and in the Messenian
country: not one of our estates could compete with theirs in extent and excellence, nor again in
ownership of slaves, and especially of those of the helot class, nor yet of horses, nor of all the flocks
and herds that graze in Messene.180

I forhold til de andre tekstene hvor eiendomsbesittelse bare blir forklart i Sparta, får vi
her en sammenligning med en nokså rik athener som motpart. Dette igjen viser til at det fantes
rike borgere i Sparta. Alkibiades sin eiendom var privat og siden det ikke blir nevnt at det er
polisen i seg selv som er rik viser det til at eiendommene til de spartanske borgerne var like
private som Alkibiades sin.
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[…]that among themselves the richest is the king; for the largest and most numerous receipts of the
kind are those of the kings, and besides there is the levy of the royal tribute in no slight amount, which
the Spartans pay to their kings.181

Sitatet ovenfor underbygger det første som blir skrevet og at rikdommen som fantes
ikke var fordelt likt mellom de spartanske borgerne, men heller ulikt fordelt gjennom
privateid rikdom. Dette med kongene som de rikeste i samfunnet. Aristoteles gir en ganske så
detaljert beskrivelse i bok to av politikk over eiendomsmønstret i Sparta. Han skriver mye om
kvinnenes arv og forklarer gjennom denne beskrivelsen at eiendomsbesittelse i Sparta var
ulikt og privateid:
But, as was also said before, errors as regards the status of women seem not only to cause a certain
unseemliness in the actual conduct of the state but to contribute in some degree to undue love of
money. For next to the things just spoken of one might censure the Spartan institutions with respect to
the unequal distribution of wealth. It has come about that some of the Spartans own too much property
and some extremely little; owing to which the land has fallen into few hands, and this has also been
badly regulated by the laws; for the lawgiver made it dishonorable to sell a family's existing estate, and
did so rightly, but he granted liberty to alienate land at will by gift or bequest; yet the result that has
happened was bound to follow in the one case as well as in the other.182

Av alle de antikke kildene som ovenfor har blitt nevnt i denne sammenhengen er det
Aristoteles sitt utsagn om Spartas eiendomsmønster som er tydeligst. Han skriver eksplisitt at
eiendommene har falt i hendene på de få og at noen spartanere eier for mye land mens andre
ekstremt lite. Gjennom sin politikk kritiserer Aristoteles de etablerte lovene i den spartanske
politikken. Noe som han mener, er konsekvensene av lovgiveren Lykurg. Hodkinson setter
Aristoteles som en bedre kilde til eiendomsforholdene enn Plutark hvor Aristoteles i forhold
til Plutark gir en mye bedre forklaring på den tydelige langvarige nedgangen i spartansk
borger tall.183 I tillegg nevner Aristoteles i samme tekst at de som var for fattige til å bidra til
syssitia fikk borgerretten inndratt. Hvis vi ser på spartansk eiendomsforhold som noe privat
og vi ser på samfunnet som fult av ulikheter i rikdom gir Aristoteles sin tekst oss en forklaring
på hvorfor det var nedgang i borger tall i en lengre periode. Forskjellene mellom rik og fattig
vokste, det ble flere og flere som ikke kunne bidra til fellesmessen og dermed minsket borger
tallet.184
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Hvis vi skal se på Sparta gjennom marxistiske briller gir Hodkinson sine eksempler og
argumentasjon mening. Kildene viser til at det mest sannsynlig var ulikheter i
eiendomsforholdene i Sparta og at det var et forhold bygget opp av forskjellige klasser med
rik og fattig. Selv om det bare er i Alkibiades sin tekst av de ovenfor som nevner at kongene
var de rikeste i samfunnet er det ikke vanskelig å trekke samme konklusjon fra de andre
kildene. Kongene blir da en del av overklassen med sin rikdom i eiendom med for eksempel
Kinadon i andre enden som med sitt opprør som ønsket sosial likhet. Eiendomsmønstret i
Sparta var privateid i konklusjon av disse kildene, noe som betyr at eiendommene og
rikdommen som kongene hadde også var privat. Med privateid eiendomsmønster som
utgangpunkt la oss se på kongenes bruk av rikdommen i forskjellige situasjoner og hvordan
de ofte bruke den for egenvinning.

Deltagelse i leker
Å vinne de olympiske lekene i antikkens Hellas var sett på som en gave fra gudene. Ved selve
lekene fikk seierherrene bare en kvist eller krans fra et hellig oliventre. Men æren av å vinne i
lekene sluttet ikke der. Vinnerne ble sett på som personer med uovervinnelig og gudommelig
kraft som brakte velsignelse over deres hjemsted.185 Dette førte ofte med seg materielle goder
når de kom hjem. Personen fikk også ofte en betydelig rolle innenfor staten når han returnerte
til hjemstedet.186 Hodkinson skriver at denne troen på uovervinnelighet trodde spartanerne
også på og både Plutark og Xenofon nevner at spartanske atleter, etter en seier, fikk en
spesiell plass i kongens elite hær.187
De spartanske kongene deltok normalt ikke i stridsvogn løpet som med tiden ble en av
de mest attraktive og prestisjefulle lekene.188 Det er ikke vanskelig å tenke seg motivasjonen
for å delta i slike leker når vi ser på gevinsten som er mulig å få hvis man vinner. For
kongenes del betydde ikke denne gevinsten mye. Kongenes autoritet lå i å utnytte andre
aspekter som de hadde som gode. Deres tittel på grunn av fødsel, deres rikdom i tillegg til
deres militære og religiøse lederskap i samfunnet. Tap i et slik løp ville gjøre mer skade enn
hva gevinsten av å vinne ville gi. Kongene ble allerede sett på som uovervinnelige og
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gudommelige. De hadde allerede rikdom som ingen borgere hadde, og de hadde allerede en
om ikke flere betydelige roller innenfor samfunnet. Derimot siden kongene ble oppfattet slik
ville eventuelt et tap gjøre skade på deres rykte innenfor disse aspektene og kunne skade deres
embete som konger.
Det finnes et eksempel hvor en Spartansk konge deltok, men denne kongen hadde noe
å vinne. En seier ville kaste en borger inn i en lederstilling som han normalt ikke ville kunne
nådd i løpet av sin livstid. Kong Damaratos av Eurypontidene var i en unik posisjon som
konge i forhold til kongene før han. Sparta, i 506 f.vt. la ned en lov om at fra og med den tid
skulle det bare være en konge som var i kommando av hæren. Hans medkonge Kleomenes,
som var av det mer favoriserte kongehuset Agiadene, tok gjennom sin innflytelse denne
rollen. Damaratos deltok i lekene mest sannsynlig for å kunne få, igjen, tilgang til militæret i
troen om at suksessen ville gi han bedre omdømme. Han ble, av hva som er blitt skrevet ned,
den eneste spartanske kongen som har vunnet i stridsvogn løp.189 Selv med hans seier klarte
han ikke å overgå innflytelsen Kleomenes hadde innenfor det politiske.
Det beste eksemplet som jeg her kan komme med for å vise til kongenes bruk av
penger for egenvinning er eksemplet med Kyniska og broren kong Agesilaus II, slik som
nevnt i kapittel 2. Hodkinson bruker dette eksemplet for å vise til hvor prestisjefullt en seier i
stridsvogns løp kunne vært, men jeg mener at dette eksemplet også kan vise til kongenes
rikdom og deres innflytelse på grunn av den. Både Xenofon og Plutark skriver at kong
Agesilaus II hjalp og oppfordret Kyniska for å kunne oppfostre vognhester slik at hun kunne
delta i lekene og vinne.190 Slik som nevnt i kapittel 2 hadde Agesilaus en grunn for denne
hjelpsomheten. Begge forfatterne skriver eksplisitt hvorfor Agesilaus gjorde dette:
Perceiving that many of his countrymen bred horses, and gave themselves great airs in consequence,
he induced his sister Kyniske to enter a four-horse chariot for the race at Olympia, to prove to them
that the winning of this prize depends not upon a man’s courage, but upon his wealth, and the amount
of money which he spends upon it.191

[…] persued his sister cynisca to breed chariot horses, and showed by her victory that such a stud
marks the owner as a person of wealth, but not necassarily of merit. 192

189

Hodkinson, Property and wealth in classical Sparta. s. 326 Hdt. 6.70
Det var ikke Kyniska i seg selv som deltok, det var mannlige representanter som var med i selve løpet. Men det var de
som eide hestene og som hadde oppfostret dem som fikk æren og det var Kyniska.
191 Plut. Ages. 20.1
192 X. Ages. 9.6
190

52

Som jeg skrev i kapittel 2 er det lite sannsynlig at alt gikk på brorens regning, men
dette viser likevel til at kongen brukte en del av sin rikdom, altså en del av sin egen private
eiendom for å få Kyniska til å vinne. Hans motivasjon lå ikke i å gi sin søster æren fra seieren,
men heller for å fremme sin egen rikdom. Slik som nevnt deltok ikke kongene selv siden det å
tape ville gjøre mer skade enn det å vinne ville gi. Gjennom å hjelpe Kyniska til å vinne klarte
Agesilaus II å vise at man ikke trenger å engang delta selv for å kunne vinne. Han ga ba bare
deler av sin rikdom og slik vant til og med en kvinne. Det gir mening å tolke det slik at siden
kongene ble sett på som gudommelige til en viss grad at folket kanskje syntes det var rart at
kongene ikke deltok for Spartas skyld, siden de ikke kunne tape. Kongene viste risikoen av
dette og Agesilaus kan ha klart gjennom denne handlingen å vise folket at alle kan vinne disse
lekene, det handler ikke om å være flink slik som kongene skulle være i de fleste ting, men
om penger. Agesilaus ville dermed ha dekreditert lekene og kanskje ha tatt bort forventningen
som ble lagt på kongene. Agesilaus brukte sin egen private rikdom for å kunne hjelpe og
styrke hans posisjon som en politisk, økonomisk men også gudommelig og religiøs figur i
samfunnet.

Materielt vennskap
I den antikke greske verden var det normalt at menn i lederroller rundt om i de greske
polisene hadde kontakt. Dette gjaldt også Sparta. Det spartanske samfunnet var egentlig ikke
så begeistret over utlendinger, og utviste de fleste. Men kildene viser til at det var mange
spartanere som hadde ett type vennskapsforhold med andre menn fra andre poliser. Inkludert
kongene. Kong Agesilaus II sine kontakter rundt seg viser til at dette var normalt i Sparta som
andre steder i Hellas.193 Dette forholdet ble kalt xenia eller xeniai i flertall. Et slags
gjestevennskap med utledninger. Et slikt vennskap består i hovedsak av to regler. 1. Verten
måtte vise respekt ovenfor gjesten blant annet ved å gi dem tilgang til bad, mat, drikke og
andre gaver. 2. gjesten måtte vise respekt ovenfor verten. De skulle ikke være en byrde eller
en trussel for verten og de måtte komme med historier og nyheter fra der han kom fra. Vi vet
om mange spartanere som hadde slike xeniai forhold. Blant disse nevner kildene spesifikk
noen konger og deres forhold(Det var sikkert mange flere). Jeg vil her fokusere på kongene
og hvordan disse forholdene, som ofte var materialistiske, ga kongene egenvinning. Grunnen
for at det var menn i lederroller som ofte inngikk i slike xeniai forhold slik som de spartanske
kongene var på grunn av rikdom. Det var mer attraktivt å skaffe seg et slik forhold med en
193
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rikmann. Både på grunn av at de som oftest var rike hadde også betydeligere roller innenfor
polisene de levde i, og på grunn av deres potensiale for å gi bedre gaver. Spesielt når et nytt
xeniai forhold skulle starte var det tradisjonelt å gi fine materielle gaver. Slik som penger,
andre verdifulle ting, slaver og til og med eiendommer som var veldig viktige i Sparta.
Dato f.vt

kongelig xenos

Utenlandsk xenos

Hovedkilde

510

Kleomenes I

Isagors (Athen)

Hdt. 5.70

Midten av

Archidamos

Følgerne av Podanemos (Flius)

Xen. Hell. 5.3.13

431

Archidamos

Perikles (athen)

Thuc. 2.13

403

Pausanias

Diognetos (athen)

Lys. 18.10

402

Agis

Xenias (Elis)

Paus. 3.2.27

395

Agesilaus

Appollophanes (Kyzikos)

Xen. Hell. 4.1.29

394

Agesilaus

Sønnen til Pharnabazos (persia)

Xen. Hell. 4.1.39

381

Agesilaus

Prokles og følgerne hans (Flius)

Xen. Hell. 5.3.13

370

Agesilaus

Uten navn (Mantineia)

Xen. Hell. 6.5.4

370

Agesilaus

Uten navn (tegea)

Xen. Ages. 2.23

Sirka 365

Agesilaus

Mausolos (Karia)

Xen. Ages. 2.27

500 tallet

Fig. 3. en liste over noen kongers kjente xeniai forhold

Kildene gir oss flere eksempler hvor konger har gjort et slikt gavebytte med en xenia. To gode
eksempler omhandler kong Agesilaus II og kong Pausanias i det de innleder et slik forhold.194
I år 403 f.vt. ble kong Pausanias under en ekspedisjon til Athen møtt av to konkurrerende
grupper. En gruppe ønsket å innlede et nytt xenia forhold, den andre gruppen ønsket å fornye
det som de allerede hadde hatt med kongens avdøde far. Begge sidene kom med flotte gaver,
men kongen valgte å godta det allerede eksisterende forholdet. Kong Agesilaus i 395 f.vt.
inngikk et slik forhold med den persiske Parapita, sønn av Pharnabazus. Etter at Pharnabazus
takket nei til Agesilaus sitt vennskap i påvente om ordre fra sin egen konge. Xenofon
beskriver utfallet av møtet slik:
With these words he broke up the meeting. And Pharabazus mounted his horse and rode away, but his
son Parapita, who was still in the bloom of youth, remaining behind, ran up to Agesilaus and said to
him: ‘’Agesialus, i make you my guest-friend.’’ ‘’and i accept your friendship.’’ ‘’remember, then’’ he
said. And immediately he gave his javelin – it was a beautiful one - to Agesilaus. And he, accepting it,
took of and gave the boy in return a splendid trapping whitch Idaeus, his secretary, had round his
horse’s neck.195
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Det at de spartanske kongene inngikk slike forhold var normalt. Det som gir hele
denne affæren et preg av egenvinning er ofte hvordan de innledes og motivasjonen til
kongene. Kong Agesilaus er et godt eksempel på grunn av hans mange xenia forhold og hans
mestring og full utnyttelse av disse forholdene.196 Kongen viste hvordan han skulle brukte sin
egen personlige rikdom i slike forhold, men kildene viser også til at han brukte sin innflytelse
over folket og brukte av borgernes ressurser til fordel for utenlandske venner. Under
Agesilaus sitt opphold i Asia mellom 396-394 la ha merke til at det var utrolig mye bytte etter
plyndringen hos selgerne, og at de solgte for utrolig billig. Han ga beskjed til sine venner om
å kjøpe det de kunne. Deretter tok han med sin hær ned til kystlinjen, til et stort market.
Soldatene kjøpte og Agesilaus sine venner tjente godt. Når soldatene fikk høre at det skulle
skje plyndring kom de rett til kongen med denne informasjonen. Agesilaus passet på at de og
deres plynder ble fanget av sine venner, slik at hans venner ble rikere.197 Xenofon fortsetter å
forklare at på grunn av det Agesilaus gjorde ble han en ettertraktet xenia.
Jeg må si meg enig i Hodkinson at Agesilaus sine handlinger er et tydelig eksempel på
at det materielle aspektet ved xeniai forholdene var utrolig viktige.198 Disse forholdene kunne
hjelpe kongene å bli enda rikere og gi dem enda mer makt. Agesilaus brukte disse forholdene
til å skaffe privat rikdom som han igjen brukte til å hjelpe både spartanske borgere samt ikke
borgere. Disse folkene ville da igjen være i hans gjeld og han ville dermed ikke bare ha fått en
generell innflytelse i den greske verden, men også innflytelse over sine egne borgere. Ved
hjelp av rike, prestisjefulle og lojale venner kunne kongene dermed øke sin makt og
innflytelse over samfunnet. Kongene kunne gi innflytelse over hvordan borgerne ønsket at
ressursene skulle brukes, hvordan politikken skulle styres og dermed styrke deres eget
embete. Alt dette ved hjelp av rikdom og kongenes egne personlige ønsker om mer rikdom og
makt.199

196

X. Ages. 4.3-4
X. Ages. 1.18-19
198 Hodkinson, Property and wealth in classical Sparta. s. 343
199 Jeg må påpeke at kong Agesilaus var av de mer innflytelsesrike og mektige kongene. Selv om han gjorde dette betyr det
ikke at andre spartanske konger var like interessert i xenia forhold. For videre lesning om kong Agesilaus II innflytelse og
maktvinning gjennom xenia se Hodkinson, Property and wealth in classical Sparta. s 348-350
197

55

Materiell strategi
Jeg ønsker også å nevne kort strategier som kongene kunne utføre for å få flere materielle
goder eller for å sikre seg at sine materielle goder ikke ble mindre. Agesilaus II er et godt
eksempel her også.
Diskusjonen om hvordan kongene brukte rikdom for å hjelpe sine venner kan være
lang. Jeg ønsker her bare å ta frem enkelthendelser som kan vise til dette. Jeg kommer ikke til
å ta frem det materielle forholdet som Agesilaus hadde med mange spartanerne, men heller se
på hvordan han brukte sin rikdom for å få støtte i familie og venner.200 Han hjalp personer fra
sin egen familie til å få høyere stillinger i samfunnet, for så å bruke dem som personlige
agenter for hans egen agenda.201 Han gjorde blant annet svigerbroren sin til det de kalte
nauarchos (leder av skipene) og ga hans yngre halvbror, Teleutias, mer makt innenfor
militære bestemmelser.202 Slik ville han få deres støtte under hans regjeringstid. En kan
argumentere for at Agesilaus klarte dette gjennom politisk makt, og ikke gjennom økonomisk
makt. Jeg vil påstå en blanding av begge er mer riktig. Det å kunne gi disse to mennene
høyere stillinger i samfunnet må ha skjedd gjennom den politiske makten som kongen hadde
over eldrerådet og eforene. Men, den politiske makten som kongen fikk, her Agesilaus, ble
sterkere og mer innflytelsesrik gjennom å ha mektige venner som hans støtteapparat. Både
statsmenn, andre innflytelsesrike spartanske borgere, og gjennom xenia. Disse forholdene ble
ofte til gjennom materielle goder, hvor kongen ved å være en generøs materiell venn fikk
støtten fra andre. Dermed skapte økonomisk makt, som kongene hadde, mer politisk makt og
brukte da disse maktene for personlige gevinster og for å kunne fortsette å utføre deres
personlige ønsker. Plutark forklarer at Agesilaus klarte å smigre nye medlemmer av Gerusia
ved å gi et nylig laget plagg med navn chlaina og en okse fra sin personlige eiendom.203
Kongenes strategiske giftemål gjorde at de ikke mistet rikdom, men passet på at den
enten forble i kongefamilien eller at rikdommen vokste. Med tanke på hvor detaljert planlagt
disse giftemålene var ifølge kildene, viser det til hvor viktig det var å beholde rikdommen
innenfor kongefamilien. Hodkinson tar for seg begge kongefamiliene hver for seg på en
detaljert måte.204
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Fig 4. En del av familietreet til Agiadene (kongene i fet skrift)

Agiadenes konge Anaxandridas II giftet seg med sin niese og er et av de første
eksemplene vi har for at giftemål innad i familien var normalt for kongefamiliene på grunn av
familierikdommen.205 På grunn av lite barnefødsel tok kongen en kone til, denne gangen en
utenfor familien, men likevel en datter fra en rik og anerkjent spartansk familie.206 Disse
ekteskapene endte med fire sønner, hvor en av dem var den fremtidige kongen Kleomenes I.
på grunn av fire arvtakere ville rikdommen til kongen blitt spredd tynt. Dette prøvde de å løse
gjennom at Kleomenes I giftet bort sin egen datter, Gorgo med sin halvbror Leonidas. Slik ble
sønnen til Gorgo og Leonidas arvtaker til både Leonidas sin del og Kleomenes I sin del.
Sønnen deres, kong Pleistarchos døde uten arvtaker og dermed gikk hele hans eiendom til en
av hans fars brødre og hans sønner igjen. Slik fortsatte det videre. Vi vet at agiadeblodet i
hvert fall fortsatte helt til sent i det tredje århundre, men det er vanskelig å si noe om arven på
grunn av mangel på kilder.207 Derimot er det tydelig at kongene prøvde å beholde rikdommen
innad i familien så lenge det var mulig, og det er trolig at denne praksisen fortsatte i videre i
generasjoner.
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Fig 5. En del av familietreet til Eurypontidene (kongene i fet skrift)

Vi vet litt mer om Eurypontidene men deres familietre er litt mer rotete. Kong Ariston giftet
seg med sin nærmeste venns hustru, Agetos, etter at han ikke hadde fått noen arvtaker
gjennom tidligere hustruer. Ifølge Herodot kom hun fra en rik familie.208 De fikk en sønn som
etter å ha tatt over tronen ble bevist ikke hadde kongeblod. Leotychidas, en fjern slektning
men likevel av eurypontidene, tok over tronen. Hodkinson mener ved tolkning av det
Herodot i skriver i 6.65-66 at Aristons eiendommer da også fulgte med Leotychidas i hans
nye rolle som konge.209 Som mange konger var Leotychidas også opptatt av å beholde rikdom
innenfor familien. Han forlovet seg med ei rikmannsdatter, Perkalos, men ifølge Herodot
giftet han seg ikke med henne av forskjellige grunner. Hvem han giftet seg med vet vi ikke.
Han fikk en sønn, som igjen fikk den fremtidige kongen Archidamos II før han døde i tidlig
alder. Leotychidas giftet seg på nytt, igjen med en rikmannsdatter, etter sønnens død og fikk
datteren Lampito. Han giftet henne bort til hans barnebarn Archidamos II og forsikret dermed
at Archidamos og Lampitos barn, Agis II, ville arve alt han eide og alt som begge hans koner
eide.210
Archidamos giftet seg på nytt igjen til en rik kvinne, som fødte den fremtidige kongen
Agesilaus II og søsteren Kyniska. Dessverre gjorde dette at rikdommen ble splittet opp, men
Agesilaus II da hans halvbror Agis II døde fikk folket til å tro at Agis sin sønn ikke var hans.
Slik fikk Agesilaus II både troen og all rikdom som Agis II hadde. Noe som gjorde at
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Agesilaus dermed ble ekstremt rik. Gjennom samme strategi som hadde blitt brukt før han
gjorde han at hans etterkommere, personer av familien Eurypontidene ble noen av de rikeste
mennene og kvinnene i Sparta.211
Kongene gjorde taktiske valg i hvordan de giftet seg for å kunne bli rikere og for å
kunne gjøre arvingene rikere. Den økonomiske makten som dette ga, var uvurderlig og
viktigheten av den er tydelig i strategien deres.

Økonomien i sentrum
Temaene diskutert frem til nå viser hvordan kongene hadde sine egne private eiendommer
som de brukte slik de ønsket. Kongene hadde egne ønsker, for mer politisk, men også
økonomisk makt. Første inntrykket noen har av Sparta er at de var et samfunn med likhet.
Dette inkludert kongen. Eksemplene ovenfor viser til at dette ikke var tilfellet og at kongene
brukte den økonomiske makten de hadde på å anskaffe seg mer rikdom og innflytelsesrike
venner som kunne gi både politiske og materielle goder. Det var også religiøse oppgaver som
viser til økonomisk vinning. Ut i feltet skulle kongene ikke bry seg med det materielle. De
fikk alt de trengte, slik at de kunne fokusere på sine oppgaver og utføre disse bedre. Betyr
dette at folket trodde at kongen ble en bedre leder hvis han ikke trengte å bruke sine egne
økonomiske midler? Kongene fikk også sponset offerdyr.212 De skulle ikke ta seg bryet med å
skaffe seg dette. De bare skulle tenke på og opprettholde det religiøse båndet de hadde med
gudene. Med tanke på hvor rike kongene var, ville det nok ikke vært noe problem å skaffe seg
slike offerdyr selv. I tillegg fikk kongene dobbelt så stor porsjon med mat under
fellesmessene.213
Fra et marxistisk syn vil årsaken til kongenes religiøse oppgaver tolkes slik: Kongenes
religiøse oppgave fulgte med materielle goder. For å kunne være så rike som de var måtte de
være konger, og for å kunne være konge måtte man bli trodd værende i slekt med Herakles og
da Zeus. De måtte ha en grunn til å kunne få all denne materielle goden og den økonomiske
makten de hadde. I et religiøst samfunn, vil en religiøs grunn være det enkleste å gå for.
Kongene opprettholdt og dermed skapte religiøse ideer for å holde på rikmannslivet. De
bygget på ideene om at de var etterkommer av Herakles og slik som nevnt i kapittel to, ga
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folket kongene disse oppgavene og dermed godene som fulgte med. Folket må ha blitt
overbevist og de hadde makt til fjerne kongene fra tronen hvis de ikke gjorde jobben riktig.
Dermed måtte kongene opprettholde ideen om den ‘religiøse kongen’ slik at de ikke mistet
embete sitt. Kongene hadde ikke bare mye men ekstremt mye økonomisk makt, altså de hadde
mye eiendom. De måtte ha en grunn for dette, ergo de var ikke vanlige mennesker, de var av
gudommelig avstamning og skulle behandles deretter.
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4.0
EN POLITISK ANALYSE: KONGENE SOM EMBETSMENN FOR
KOLLEKTIVET

Strukturfunksjonalisten Finley
I kapittel en forklarte jeg kort innfallsvinkelen som Finley i sine studier har brukt og som jeg
her har valgt å bruke i en politisk analyse. Enkelt fortalt går denne tanken ut på at vi ikke kan
diskutere eller studere ting løsrevet fra hverandre. Alt må settes inn i en struktur og skal vi
diskutere et aspekt i denne strukturen må vi diskutere alle aspektene. Kongene og deres
religiøse funksjon er målet, men vi må forstå samfunnets struktur og oppsett før vi kan
diskutere kongenes plass i det hele og da deres religiøse rolle. Hver rolle i et samfunn får sin
funksjon på grunn av sin spesielle plass i helheten. Finley diskuterer antikk politikk spesifikt i
hans bok politics in the ancient world. Her forklarer han likheter og forskjeller mellom Athen,
Roma og Sparta i sine forklaringer.214 Det virker som Finley er opptatt av å vise at det finnes
en politisk struktur som går igjen i nesten alle antikke samfunn. Hvis vi skal diskutere et
samfunns politikk eller politiske historie må vi se helheten i samfunnet.
Det kommer tydelig nok frem at Finley ikke er noe glad i religiøse forklaringer på
hendelser i hans akademiske tekster. Han søker heller etter andre motivasjoner for valg i
antikke samfunn. Spesielt etter politiske grunner for valgt tatt i samfunnet. I sitt kapittel to av
den siste nevne boken aviser Finley religion helt som kilde til statlig autoritet. Han forklarer at
gamle religioner ikke la grunnlaget for staten og at religiøs tro ikke ble brukt som kilde for
politiske beslutninger. Kilder som viser til at religion var grunnen for beslutninger aviser- og
nedvurderer han som patriotisme og mos maiorum.215 Det virker som Finley ser på religion
som bare opium for folket. Han godtar at det kan ha blitt brukt en religiøs drakt for politiske
ideer, men at religion skapte ‘opportunities for political manipulation by those already in
authority[…]’.216 Religion kunne brukes for å skape en mentalitet i samfunnet, men i tro med
denne tankegangen var det aldri religion som var hovedgrunnen. Han fortsetter
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med å forklare at det var helt tydelig at militær ære var en stor faktor i å skaffe seg
lederstillinger i samfunnet. Hvis man ser på helheten av boken er det tydelig at Finley mener
lederskap i forskjellige politiske stillinger. Men det er mulig å dra denne tanken over til
lederskap i alle stillinger, også religiøse, som jeg snart vil kommer tilbake til.
Finley foreslår at vi må begynne med en generalisering før vi kan gå inn på noe
spesifikt.217 Det er et tredelt system som går igjen i nesten alle poliser eller by-stats
regjeringer som Finley kaller det. En folkeforsamling, et eller flere mindre råd og en gruppe
embetsmenn som jevnlig blir byttet ut. Måten makten lå mellom disse leddene, hvordan de ble
satt sammen og navnet på de forskjellige delene var forskjellig fra sted til sted. Likevel går
dette tredelte systemet så mye igjen uavhengig av sted og tid at det nesten har blitt, slik Finley
skriver det, et synonym til by-stats regjering. Av de tilgjengelige kildene vi har i dag har vi
ikke en overflod av kunnskap om politikken i mange forskjellige antikke samfunn. Noe av
det tidligste kildematerialet vi har om politikk, rundt 600 f.vt. kommer fra Dreros i Kreta og
Sparta. Deretter følger Athen, Khios, Lokris og til slutt Roma.218 Hvis vi deler denne korte
listen i to, har vi kilder fra Sparta, Athen og Roma på grunn av deres store dominans i
historien og litteraturen skrevet på den tiden. På andre siden vet vi mer om Dreros, Khios og
Lokris ved ren tilfeldig av overlevde inskripsjoner. Likevel vet vi ikke mer enn at det var et
tredelt system på plass i de sistnevnte. Vi vet mindre om politikken i Sparta enn i Athen og
Roma. Derfor kan det være gunstig å se på Athen eller Roma i en diskusjon om Spartas
politikk og om kongenes plass som ledere i samfunnet.
Grunnstenene for politikken i den antikke verden lå i dette tredelte systemet. Både i
Athen, Sparta og Roma fantes en folkeforsamling. I Athen, Ekklesia, i Sparta, Apella.219 I
Roma ble folkeforsamlingen kalt comitia og var delt inn i fire undergrupper. Disse gruppene
hadde forskjellige oppgaver. For eksempel en ting som gikk felles var at det var denne
gruppen med mennesker som til slutt fikk bestemme om de skulle til krig. Neste ledd i
tredelingen finner vi det som kan kalles eldrerådet. I Sparta fantes Gerusia, i Roma senatet og
i Athen hadde de fellesbetegnelsen bule på råd, hvor en av disse satt for livstid og ble ofte kalt
eldrerådet. Ofte fikk denne gruppen med mennesker gjøre bestemmelser når det kom til lover
og ble sett på som de ‘vise’ i samfunnet. Til slutt i dette systemet finner vi embetsmenn, som
navn og makt varierte veldig fra samfunn til samfunn. Vi ser embetsmenn som ikke hadde
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mer makt enn hva rådene eller folkeforsamlingene hadde, men det fantes også embetsmenn
hvis makt var så mye at de kunne være på lik linje eller overgå de andre institusjonene i visse
saker. I Athen hadde for eksempel arkontene og det senere embete strategos mye makt i
samfunnet.220 I Sparta er eforenes makt tydelig i samfunnet ved siden av kongene og i Roma
kommer det an på hvilken tidsperiode det er snakk om. Men konsulene under republikken
hadde en fremtreden rolle som embetsmann.221 Vi ser gjennom den antikke historien at de
embetsmennene som fikk viktige lederstillinger i samfunnet ofte bar med seg militær eller
politiske ære gjennom egne handlinger eller gjennom familien. Selv variasjon mellom disse
samfunnene ser vi ofte at den politiske makten i samfunnet ofte lå mellom lederstillingene i
samfunnet og rådene. Politikken i antikken foregikk i person og du måtte være til stede for å
kunne utøve politikk. Du ble en offentlig person med et kjent fjes. Litt sånn som politikken er
i dag, dreide det seg om å gjøre seg populær blant borgerne for å kunne få mer makt i det
politiske livet. Dette ble ofte gjort gjennom militære hendelser hvor krig var en stor del av den
antikke verden. Dette er et av poengene som Finley får frem i sitt kapittel to av politics in the
ancient world. Makten til de som klarte å bli lederne ofte lå i en kombinasjon av deres
samfunns-beskyttelse og deres klient-patron forhold.222
Vi ser flere eksempler hvor militær ære og politisk lederskap går hånd i hånd. I Athen
ble ofte strategoi valgt på grunnlag av deres politiske innflytelse.223 I Sparta var kongene
øverste ledere av hæren, men også sterke politiske figurer i samfunnet. Kildene viser også til
hvordan militære ledere i det romerske riket ble personer med stor politisk innflytelse.

Den politiske kongen
Dette er ståstedet jeg ønsker å benytte meg av i den påfølgende diskusjonen. Å se på kongenes
plass i samfunnet i forhold til denne tredelte strukturen. Med utgangspunkt i det Finley mener
er grunnen for stillingsutvelgelse i samfunnet: politikken. Med bakgrunn i at denne tredelte
strukturen finnes i de fleste antikke samfunn vil jeg ta eksempler fra Roma og Athen hvor
kilder om Sparta ikke strekker til, for å trekke linjer til hvordan det kan ha vært i Sparta. Jeg
vil starte min diskusjon med bakgrunn i at lederstillingene man hadde eller fikk i samfunnet
kom av hvor viktig en var i det politiske livet. Denne tanken ligger på andre siden av den
marxistiske tilnærmingen. Hvor marxismen legge vekt på at kongene av Sparta fikk en
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religiøs rolle på grunn av økonomisk makt vil Finleys tilnærming legge grunnen i politisk
makt.224 Spørsmålet blir da: Fikk kongene av Sparta en religiøs rolle fordi de hadde vesentlige
roller i det politiske systemet og fordi de var viktige politiske embetsmenn for kollektivet? Jeg
vil diskutere for denne tanken i fire steg: Først ved å se på hvor viktige figurer kongene var i
politikken. Deretter se på kongeembetes forhold til de andre institusjonene i strukturen Finley
kommer med. For det tredje vil jeg se på hvordan kongeembetet gikk i arv istedenfor gjennom
valg. Til slutt vil jeg da se på hvordan politisk makt kunne føre med seg religiøs makt.

Viktige politiske figurer i Sparta?
Selv om den antikke politiske verden var fylt med forskjellige institusjoner med forskjellige
oppgaver innenfor by-stats regjeringene, er det tydelig gang på gang, at militære ledere hadde
viktige politiske roller i samfunnet. Ut ifra min egen kunnskap må jeg si meg enig i det Finley
har å si om forholdet mellom det militære leddet i samfunnet og det sivile. I prinsippet var det
ikke noe skille mellom de sivile og militære myndighetene.225 Normalen i antikken var at
hæren var en borgermilits og i tillegg var da ledere av disse militsene høyt ansette politiske
embetsmenn. I Athen, som nevnt, ser vi dette i valget av strategoi. Det ble valgt ti generaler
hvert år som skulle ha dette embete. Selv om mye annet i Athen ble valgt gjennom
loddtrekning, var dette et av de embetene som ble valgt med fokus på hvor erfaren personen
var i krig og hvor flink han var med forhandling. Sistnevnte var normalt forbehold
aristokratiet, og kildene viser til hvordan det ofte var borgere fra aristokratiet som fikk disse
embetene. Denne måten å velge på i Athen var unormalt. Dette kan gi oss innsyn i hvor viktig
de militære lederne var for samfunnet. Det var i det 5 århundre f.vt. at generalene hadde sin
største makt i samfunnet og det var sterke bånd mellom statens andre ledere og disse
generalene. Dette ser vi hvor generalene ofte tok aktivt del i politikken under avgjørelser i
forsamlingene. Eksempler på slike generaler i kildene er Temistokles, Alkibiades og kanskje
den mest kjente av dem, statsmannen, taleren og generalen Perikles.226 Både Alkibiades og
Perikles kom fra den samme velstående og politisk aktive Alkmeonide slekten og ble viktige
politiske figurer i Attika. Perikles er kanskje det beste eksemplet hvor han ble gjenvalgt til
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general flere år etter hverandre.227 Hans popularitet blant borgerne som politisk leder og hans
innflytelse i samfunnet var stor. Hvis vi skal følge Finley er det ikke vanskelig å argumentere
seg til at Perikles fikk sin rolle som militær leder på grunn av sin politiske innflytelse i
samfunnet og ikke vice versa.228 Dette sammenflettede båndet mellom militære og politisk
innflytelse ser vi også i Romerriket. Selv om tittelen gitt til ledere av en hær forandret seg
gjennom Romerrikets historie var det politiske båndet alltid er. Polybios skriver: ‘[…] no one
can hold an office in the state until he has completed ten years of military service.’229 Spesielt
i konsul embetet ser vi dette båndet. Så lenge konsulene var i pomerium var de ansett som
overhode for så å si alle de andre politiske institusjonene. Var de utenfor Romas murer var de
øverste kommandant over alle de romerske legionene. På grunn av denne makten, ser vi
gjennom historien mange keisere som utnevnte seg selv som konsuler. I tillegg til at embete
konsul etter hvert med innføringen av imperiet bare ble en ærestittel hvor makten lå hos
keiseren.
Begge disse samfunnene har mange eksempler, selv om jeg her har bare nevnt en
brøkdel. Eksempler på borgere med mye politisk innflytelse eller med politiske embeter som
også har en fremtreden militær rolle i samfunnet. Det gir mening at dette mønsteret også ble
fulgt i Sparta, og vi ser også dette mønsteret i Sparta. De nærmeste embetene vi kan
sammenligne med kongene av Sparta er de to konsulene i Roma og generalene i Athen. Slik
som forklart i kapittel to var de to kongene av Sparta utvilsom øverste kommandanter i hæren.
Ingen overgitt dem i denne rollen, selv om de selvfølgelig måtte forholde seg til de andre
institusjonene i samfunnet. Det gikk ofte gjennom deres politiske posisjon og innflytelse.
Eksempler både nevnt i kapittel to, men også i diskusjonen før denne viser til kongenes
politiske innflytelse i samfunnet. Som nevnt før kunne en karismatisk konge anskaffe seg mer
politisk makt for hvordan, spesielt utenrikspolitikken, utspilte seg og dermed klare å overkjøre
posisjonen som normalt eksempelvis eforene hadde. Skulle en konge være en suksessfull
konge måtte han både være en flink strateg og leder for hæren, men også flink til å forhandle
og til å gjøre seg selv populær blant de spartanske borgerne. Agesilaus II ble en av de mer
populære kongene gjennom Spartas historie og overskygget sin medregent. Dette ved at han
var leder over hæren og en god samfunns-beskytter i tillegg til hans utallige xeniai forhold.
Noe som ikke bare spilte på materielle goder, men også politiske. Til slutt på grunn av hans
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fremragende, systematiserte og politiske måte å gjøre seg populær på hos de andre
institusjonene i samfunnet: Gerusia og eforene.
Slik Finley forklarer det, er det vanskelig å overvurdere innvirkningen krig hadde på
politikken i antikken.230 Det finnes ikke mange år hvor det i greske bystater ikke var noen
form for militært engasjement, spesielt i Sparta. De årene som finnes er ikke ofte etterfulgt av
hverandre, men heller spredd utover i tiden. Denne innvirkningen som krig hadde, bunner i at
det militære aspektet i samfunnet var sydd inn i politikken og var en naturlig del av den. Hvor
stor militær ære en fikk, spesielt i Sparta som konge, åpnet vei for hvor populær en kunne bli.
Politisk innflytelse handlet i stor grad om popularitet. Denne rollen som flere ledere i antikke
hadde, mellom politikken og militære, ga mye makt til enkeltpersoner. Det samme kan sies
om Sparta. Rollen som kongene hadde både som ledere i militæret, men også som
fremtredende politiske figurer må ha gitt dem mye makt i hvordan Sparta som et samfunn ble
styrt. Det vil også ha gitt dem en viktig rolle i hvordan Sparta utviklet seg gjennom antikken
og frem til deres nedfall.231 Det er ikke tvil om at kongene av Sparta var en av de viktigste og
mest innflytelsesrike politiske figurene i samfunnet. Likevel forandret denne viktigheten seg
fra konge til konge, hvor noen klarte å bli veldig innflytelsesrike figurer i samfunnet og noen
klarte å nesten bli glemt i historien.

Kongene i politikken: Forholdet til de andre politiske strukturene i Sparta
I en diskusjon hvor poenget er å forstå, til den grad det er mulig, kongenes plass i politikken
er det uunngåelig å ikke komme inn på forholdet kongeembete hadde til de andre to politiske
strukturene i samfunnet. Frem til nå har jeg prøvd å vise at kongene av Sparta var viktige
politiske figurer i samfunnet. Men dette funnet fører til et nytt spørsmål som må besvares om
det skal være mulig å forstå deres plass i politikken: Var kongenes politiske posisjon
mektigere enn de andre politiske strukturene?
Kildene forteller oss veldig lite eksplisitt om kongenes politiske posisjon. Mye av det
vi vet om kongene i politikken stammer fra tolkninger gjort av historikere hvor de fleste har
prøvd å dra ut mest mulig informasjon ved å se på hva slags politiske funksjoner eldrerådet og
eforene hadde. I tillegg har dette systemet blitt satt opp imot andre antikke samfunn for å
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kunne finne et mønster. Slik som jeg forklarte tidligere, i dette tredelte systemet som også jeg
har valgt å gå ut ifra.232 En diskusjon over forholdet konge embetet hadde med, spesielt
eforene, og Gerusia kan utdypes mye mer enn det som her blir gjort. For mer dybdelesning
om dette forholdet vil jeg anbefale å se A. Andrews The government of Classical Sparta.233
Jeg tok også frem eksemplet med at eforene nesten ikke blir nevnt i kildene under
Kleomenes I sin regjeringstid i kapittel to. Dette er et eksempel som viser til at forholdet
mellom eforene og kongene forandret seg i forhold til hvilken konge det var snakk om.
Plutark forklarer at det var en arvelig pågående sjalusi og krangel mellom eforene og
kongene.234 Jeg har allerede i kapittel to forklart at eforene hadde en type stilling som
bremseklosser for kongene. De hadde som en del av sitt embete en oppgave om å passe på at
kongene utførte de oppgavene som de var forventet å gjennomføre. På grunn av denne
maktfordelingen hvor eforene til tider kunne bremse kongene er det lett å tenke seg at
kongene ikke likte eforene. Videre at kongene ville prøve forskjellige taktikker for å gjøre at
de ikke sto i veien for deres ønsker. Hvis de klarte dette, ville det bli mye lettere for kongene å
utføre de politiske eller militære ønskene de hadde. Et godt eksempel hvor dette tydeligvis er
tilfellet finner vi i en av Plutark sine tekster, hvor han forklarer at Agesilaus II prøvde en
annen taktikk enn sine forfedre:
Instead of colliding and fighting with them, he courted their favour, winning their support before
setting out on any undertaking; and whenever he was invited to meet them, hastening to them on the
run. If ever the ephors visited him when he was seated in his royal chair and administering justice, he
rose in their honour.235

Denne diplomatiske måten Agesilaus valgte å håndtere eforene ville hjulpet hans
politiske makt i samfunnet.236 Selvfølgelig er det vanskelig å sammenligne Agesilaus sin makt
med andre konger hvor hans var mye mer fremtreden som en av de mer populære, og jeg vil
påstå, og suksessfulle kongene.
Eforene er en del av det tredelte systemet som tjenestemenn, men er vanskelig å
sammenligne med en spesifikk stilling i andre antikke samfunn hvor blant annet Roma hadde
mange forskjellige typer tjenestemenn. Derimot Gerusia, det spartanske rådet, er lettere å
finne sammenligninger med. I Romerriket finner vi senatet som var en samling av 300
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tidligere embetsmenn innvalgt for livstid, også konsulene når de var ferdig med sin embetstid
kunne få plass her. Selv om dette rådet var større enn Spartas Gerusia på 30 menn ser vi
likheter i hvordan disse ble sett på som de vise og kunnskapsrike mennene i samfunnet. 237 I
Athen er det nærmeste vi kommer noe som ligner Gerusia, 500 manns rådet. Dette rådet besto
av representanter fra de 10 områdene rundt i Attika og hadde sitt embete i et år. Generalene i
Athen satt ikke i dette rådet og hadde ikke noen form for makt i den forstand, men deltok
aktivt i politikken når folkeforsamlingen ble samlet. Utover det jeg vet hadde ikke generalene
noen form for overordnet makt over rådet. Men som hvilken som helst politisk mektig person
kunne en general, slik som Perikles, vært unngåelig for rådet å forholde seg til. Jeg har
sammenlignet strategene og kongene frem til nå, men deres forhold til rådet i sine poliser er
vidt forskjellige. Kongene i forhold til de athenske generalene hadde en fast plass i eldrerådet.
Dermed er det høyt sannsynlig at kongene kunne manipulere og påvirke hvordan rådet tenkte
og gjorde bestemmelser. I Athen hvor generalene hadde en stemme og 500 mannsrådet hadde
en, talte kongene og Gerusia med en munn. De tok bestemmelser sammen, hvor kongene var
uansett alder, på lik linje med de andre 28 gerontes. Uansett hvem i samfunnet som ønsket å
få igjennom sine politiske ideer måtte han ha flertall i Gerusia, slik at rådet ville sende
forslaget videre til Apella. Siden gerontene satt livet ut og ikke kunne, av det vi vet, bli kastet
ut av sitt embete slik som andre embeter måtte det ha vært viktig for både borgere, eforer og
konger å finne en vei som gjorde at man skaffet seg gunst i Gerusia. Jeg skal ikke anta og jeg
vil tro at de fleste vil si seg enig i at Gerusia ikke var en monolittisk enhet som alltid strevde
etter de samme målene. Begge kongene var faste medlemmer av dette rådet og de må ha hatt
supportere blant medlemmene. Slik som nevnt under marxismen ga Agesilaus gaver til hvert
nytt medlem av rådet, og jeg finner ingen annen motivasjon bak dette enn at han ønsket å
være på godfot med medlemmer i rådet. Han kunne da lettere overbevise dem i saker om
staten. Hvis vi fjerner kongene fra dette bildet er det fortsatt ingen grunn til å tro at det ofte
var enighet blant medlemmene eller at de hadde de samme politiske synspunktene.
Medlemmene av Gerusia kunne ha vært like splittede innenfor sin egen sfære som andre
strukturer. Et politisk organ som hadde splittelse innvendig, blir automatisk svekket og denne
svekkelsen var noe kongene kunne ta nytte av og manipulere for å få deres tanker gjennom.
Denne type inngang til det politiske hadde ikke generalene i Athen og på grunn av det blir den
politiske rollen som kongene av Sparta hadde mer innflytelsesrik en generalenes. Dette er
selvfølgelig sett fra en generell vinkling, uten enkeltpersoner, hvor det selvfølgelig fantes
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generaler slik som Perikles som hadde mer politisk makt enn mange før eller etter ham og det
samme gjaldt i Sparta.
Disse rådene var viktige politiske organer i samfunnet og spesielt i Sparta hvor disse
mennene ble håndvalgt til å sitte for livstid. I Forhold til Athen hvor medlemmer av rådet ble
tilfeldig trukket blant menn over en viss alder. Det at kongene fikk ta del i dette organet viser
hvor viktig eller innflytelsesrik hans politiske rolle må ha vært i forhold til de andre
strukturene i samfunnet. Eforene var ikke en del av dette lukkete organet.238

Arv ovenfor valg?
Som nevnt tidligere ble embeter i både Athen og Roma valgt fra folkeforsamlingenes side.
Strategos i Athen var en av de viktigste lederne i samfunnet og de ble valgt inn i embete på
grunnlag av hva slags krigserfaring de hadde. Jeg vil påstå med bakgrunn i hvilken familie de
kom fra og deres popularitet blant folket. Det virker ikke unormalt at en slik viktig stilling i
samfunnet ikke ble gitt til hvem som helst og heller ikke ble trukket med lodd slik som de
andre embetene. Måten de valgte personer inn i embete gir oss antydninger om hvor viktig
denne stillingen var. Det samme mønsteret ser vi av hos valget av konsulene i Roma under
republikken. I forhold til generalene i Athen så ble det bare valgt to konsuler, mer
nærliggende de to kongene, men de ble også valgt slik som generalene i Athen, fra folkets
side. Siden de ble valgt er det sannsynlig at også dette valget ble gjort på grunnlag av
personenes oppnåelser i livet og deres popularitet i samfunnet. Jeg vil påpeke igjen at dette
forandret seg mye i Romerriket hvor under keisertiden var det keiseren som valgte konsulene
og at han ofte valgte seg selv som konsul.239 Denne oppgaven handler om Sparta og kongene
og fordi oppgaven ikke bare tar for seg det politiske velger jeg å ikke gå nøyere inn på
institusjonene i Athen eller Roma og sammenligningen mellom disse tre. Det er en oppgave i
seg selv. I Sparta selv om kongene ikke ble valgt inn i embete sitt viser kildene til at både
gerontene og eforene ble valgt av folket. Gerusia var ifølge kildene en gruppe med noen av de
viseste mennene i samfunnet. Vi vet at de som ble valgt var menn over 60 år og at det må ha
vært mange som ikke ble valgt inn. Det kan tolkes som at disse medlemmene også ble valgt
inn på grunn av deres innflytelse og popularitet blant borgerne. Eforene, som også var
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innflytelsesrike i samfunnet, ble valgt fra folkets side og jeg vil mene det er argumenter bart at
også de fem eforene ble valgt inn i deres et årlige embete på grunn av deres popularitet blant
borgerne. I likhet med hvordan vi i dag velger politikere mange steder i verden.
I strukturen både i Athen, Roma og Sparta hvor tjenestemenn ble valgt til sitt embete
var konge embetes arveregel en raritet. Hvorfor ble et av de viktigste politiske rollene i
samfunnet gitt i arv? Dette valget vil jeg si bunner i militæret. Det spartanske militæret skiller
seg ut både fra Athen og Roma. Måten borgerne ble trent opp siden de var små for å bli
soldater og hvordan store deler av samfunnet dreide seg om og var tilpasset slik at Sparta
kunne produsere noen av de beste soldatene i Hellas på sin tid. Militæret i Sparta var, vil jeg
si, en større del av samfunnet enn i Athen og Romerriket. Selvfølgelig var militæret en stor
del av disse samfunnene også, men jeg vil påstå at det militære aspektet i Sparta var mer
innsydd i de andre delene av samfunnet. Eksempelvis i politikken, det sosiale og det religiøse
i større grad enn i Athen og Roma. Derfor er det naturlig å konkludere med at den øverste
lederen i den Spartanske hæren var like annerledes fra andre poliser som militæret i seg selv
var. Videre gir det mening at hvis lederen av hæren var annerledes var også da måten å
‘velge’ denne personen på annerledes. Jeg kan bare tolke det vi allerede ved og prøve å sette
meg inn i mentaliteten til folket på den tiden. Siden dette var en type fulltidsstilling med stor
viktighet for samfunnet, mente kanskje folket at man måtte bli lært opp fra barndommen av.
Kanskje det var derfor denne oppgaven gikk i arv. Kanskje det var nødvendig at man ble
oppfostret til å bli konge og å ta på seg de oppgavene som fulgte med dette embete. På samme
måte som at en smed har lærlinger og at disse må lære yrket før de kan få lov til å gjøre det,
var kanskje denne kongerollen så viktig at man ble lærling som barn for å kunne utføre den
riktig. En av grunnene som får meg til å tenke slik er at det er tydelig fra kildene at det var
viktig at kongene gjorde jobben sin riktig. Det finnes mange eksempler fra kildene som viser
til konger som ble sendt i eksil og tatt fra sitt embete fordi de ikke klarte å utføre oppgavene
sine slik det var ment at de skulle. For eksempel Kleomenes I, Pleistoanax og Leotychidas og
Pausanias som nevnt i kapittel to. Slik jeg skrev i kapittel to, måtte kongene jobbe for å kunne
sikre plassen deres på tronen og det var ikke gitt at de ville sitte der uansett hva som skjedde.
Kongene av Sparta hadde en viktig lederrolle innenfor militæret, og med alt jeg har
skrevet tidligere er det sannsynlig at kongene også hadde en viktig plass i politikken. Ved å
være leder av hæren og ved å være en av de viktigste politiske figurene i samfunnet vil jeg
påstå at kongene hadde mye politisk makt. Politisk makt i antikkens Hellas, slik som mange
steder i dag, kunne føre meg seg andre typer maktstillinger i samfunnet.
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Politikken som roten til all makt
I de antikke samfunnene kan vi i grove trekk si at det fantes tre områder i livet man kunne ha
en innflytelsesrik rolle. Innenfor det politiske livet, det religiøse livet og innenfor den militære
sfæren. To av disse aspektene går hånd i hånd og påvirker hverandre slik som jeg frem til nå
har argumentert for. Når to slike viktige samfunnssider påvirker hverandre, kan man tenke seg
at disse enten påvirker eller blir påvirket av den siste samfunnssiden, det religiøse livet.
Hvorfor skulle det politiske og militære påvirke hverandre uten ha noe innvirkning på
religionen? Det blir nesten litt naivt å ikke tro at det religiøse livet også ble påvirket og var
tett på militæret og det politiske livet. Jeg har gitt eksempler hvor lederskikkelser fikk en
politisk rolle på grunn av militæret ære og omvendt. Man fikk en rolle i samfunnet på grunn
av andre roller man hadde. Denne mentaliteten kan brukes på de religiøse lederne, de kan ha
fått sine religiøse lederskap på grunn av et annet aspekt ved livet deres.
Det vil bli tatt frem en sammenligning mellom en lederstilling i Athen i forhold til de
spartanske kongene som religiøse ledere. I Athen fikk de øverste embetsmennene tittelen
Arkont.240 Athen var opprinnelig et monarki og selv om styresettet forandret seg til slik det
ble i klassisk tid overlevde kongeembete, men fikk en helt annen plass i samfunnet. Makten
som den athenske kongen en gang hadde hatt gikk etter hvert over til blant annet rådene og
folkeforsamlingen. Arkon Basilaus var navnet denne figuren hadde, hvor Arkont betyr
magistrat og basilaus kan oversettes som konge. Etter at kongen mistet mesteparten av sin
makt hadde han en religiøs rolle.241 Den athenske kongen hadde i oppgave å holde orden på
organisasjonen av religiøse riter. Altså han var den som holdt orden på at de religiøse
ritualene i samfunnet ble utført riktig og til riktig tid. I forhold til konge embete i Sparta som
gikk i arv ble arkon basilaus valgt tradisjonelt fra det athenske aristokratiet hvert tiende år.
Dette forandre seg hvor det etter hvert ble vanlig å bare holde dette embete i et år av gangen.
Tiden etter Solons reformer ble også hvilke familier de valgte kongen fra forandret. Poenget
her er at kongen av Athen hadde en religiøs rolle i samfunnet, og det samme hadde kongen av
Sparta. Kan det ha vært vanlig at en religiøs rolle i samfunnet fulgte med kongeembete? Det
er vanskelig å overse denne likheten og det er vanskelig å se på det som en tilfeldighet at
kongene i begge disse polisene hadde en religiøs rolle. Selvfølgelig er dette den eneste
likheten disse to embetene hadde hvor kongene av Sparta hadde mange andre viktige roller i
samfunnet. I mitt arbeid med denne oppgaven har jeg ikke funnet noen kilder som tyder på at
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den athenske kongen ikke hadde en religiøs rolle da han hadde makt over andre aspekter i
samfunnet. I teorien er det mulig at han var mer lik kongen av Sparta da Athen var et monarki
og at dette kan gi oss en pekepinn på at kongen i samfunnet hadde en religiøs rolle på grunn
av sitt embete, og ikke på grunn av noe annet. Siden kongen i Athen ikke hadde noen form for
guddommelighet ved seg slik som kongene av Sparta ble trodd hadde, er det stor
sannsynlighet for at han fikk en religiøs rolle på grunn av sitt politiske embete som konge.
Selv om polisene og samfunnene i Hellas varierte i kultur og form ser vi den tredelelte
strukturen som Finley kommer med i både Sparta og Athen. Det var mange politiske likheter
mellom disse polisene selv deres ulikheter i samfunn. Vi ser denne likheten i det tredelte
systemet, men også nå i kongeembetet. Siden man fikk en politisk rolle i samfunnet på grunn
av militær brag, hvorfor skulle man ikke ha fått en religiøs funksjon, en veldig viktig funksjon
som påvirket alle aspekter ved livet, på grunn av politisk makt?
Fra en slik synsvinkling, og i tro om at Finley ville sagt seg enig, kan man si at årsaken
for den religiøse funksjonen til de spartanske kongene i samfunnet var på grunn av rollens
spesielle plass i samfunnet og dets samhandling med andre organer. I Athen ser vi at strategoi
hadde en viktig militær rolle i tillegg til en politisk funksjon. Samme som kongene av Sparta
hadde. En rolle i samfunnet ble ofte etterfulgt av andre roller. Ut ifra alt jeg har lagt frem vil
jeg påstå at det er mulig å se for seg at kongene fikk en religiøs funksjon i samfunnet på grunn
av den politiske funksjonen de hadde, nettopp fordi religion i antikkens Hellas ikke var en
egen sfære som mange steder i dag, men heller innsydd i alle aspekter ved en grekers liv, også
i krigføring og politiske bestemmelser.
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5.0
EN RELIGIØS ANALYSE: KONGENE SOM HERAKLES’ ÆTT OG
REPRESENTANTER FOR GUDDOMMEN.

Religion som noe eget
Denne oppgaven ligger på grenseland mellom historie og religionshistorie. Derfor faller det
naturlig å tolke kildene gjennom en religiøs vinkling. I forklaringen av rammen som skal
brukes her er det tre spørsmål som burde bli besvart; Hvordan skal vi definere religion? Hva
strukturer religion? Og hvordan burde vi nærme oss gresk religion?
Religion i den moderne verden blir ofte forklart som troen på en eller flere guder.
Imidlertid er det noen forskere som mener at denne definisjonen av ordet blir for snevert.242
Daniel Pals i sin bok nine theories of religion forklarer i sin introduksjon at denne måten å
definere religion på blir for teologisk for mennesker. Eksempelvis buddhismen som ikke tilber
noen type gud. Pals foreslår at i situasjon hvor man ønsker å inkludere alle trosretninger heller
følger i fotsporene til Emilie Durkheim og Mircea Eliade. De har valgt å bruke konseptet ‘det
hellige’ som det essensielle for å definere hva religion er. Og forsvarer denne tankegangen
ved å forklare at selv buddhister som ikke tror på noen form for gud har noe som er hellige for
dem. Et annet eksempel er jødedommen. Selv deres tro på en gud, forklarer jødene sin
religion som mer oppbygningen av handlinger og aktiviteter en burde gjøre enn bare troen på
en gud.243 Det finnes selvfølgelig flere tilnærminger til definisjonen av religion, men i lys av
denne oppgaven ønsker jeg å følge det Durkheim og Eliade har brukt. Jeg ønsker å oppfatte
gresk religion ved å se på hva som kan ha vært hellige for dem.
For grekerne handlet religion mer om interaksjonen med den ‘gudommelige verden’
enn tilbedelse av gudene. Dette gjort med håpet om å opprettholde balansen i alle aspekter
ved deres egne liv. Det er mulig å si at dette var hovedtanken bak ofringer. For å underbygge
denne påstanden kan vi se tilbake til myten om Prometeus og Pandora. Da Prometeus skal
gjøre et offer deler han en okse inn i to porsjoner, en for gudene og en for mennesket. Han
velger å gi delen med det beste kjøttet til menneskene og det dårlige til Zeus. Når Zeus forstår
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dette blir han sint og velger å ta ilden vekk fra mennesket, slik at de ikke kan steke
oksekjøttet. Prometeus finner hvor Zeus har gjemt ilden og gir den tilbake til menneskene.
Dette fører til Zeus sitt sinne og guden velger å gi en gave til menneskene. Han sender den
første kvinnen, Pandora (gave for alle) som bare fører med seg smerte. Offeret og fordelingen
som ble gjort, representerer samholdet som menneskene hadde med gudene en gang i tiden.
På samme tid representerer det også sprekken som nå finnes mellom menneskene og gudene.
Vi kan ikke nærme oss gresk religion fra vår egen moderne tids synsvinkling. Selv om
polyteistiske religioner fortsatt lever i dag, er det vanskelig for de fleste å skulle studere en
slik religion uten at det kommer monoteistiske verdier inn i studiet. Før en slik studie trenger
vi et helt annet tankesett. Vi kan ikke tenke på religion som en egenstående sfære slik som det
for det meste i vår moderne verden er. Eliade i sin tekst the reality of the sacred forklarer at vi
er nødt til å prøve å forstå en religion på dets egne premisser. Eneste måten å forstå en
religion på er om vi prøver å se den fra den troendes standpunkt. I en slik kontekst kan man se
at det ikke er det sosiale, politiske eller økonomiske livet som påvirker det hellige, men heller
det hellige som former alle aspekter ved det sosiale, politiske og økonomiske livet.244 Pantel
deler tydeligvis denne tankegangen og overfører dette til studiet av gresk religion.245 Vi må
studere gresk religion gjennom grekernes øyne. Altså på deres egne premisser og vi vil da fort
merke at religion, politikk og det sosiale livet til grekerne hører sammen. I vår moderne
verden er det ofte noen spesifikke ting, eller aktiviteter som blir sett på som hellig. For de
polyteistiske grekerne var ‘det hellige’ overalt. Gudene kunne ikke bare bli tilbedt i templene,
men også i hjemmene. Teater og de olympiske lekene kunne være religiøse handlinger. Til og
med det å ta del i demokratisk virksomhet slik som å stemme kunne bli sett på som en religiøs
aktivitet. Det å bli borger av en polis kunne være en religiøs handling.246
I boken Nytt blikk på religion forklarer Gilhus og Mikaelsson at vi, på overflaten, kan
skille mellom tre forståelseshorisonter.247 Jeg har her valgt å gå ut ifra det de kaller en
essensialistisk forståelseshorisont. Denne går ut på å se på religion som noe eget, og som
nevnt før, noe som må studeres på egne premisser.
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Eliade viser til dette i sine arbeider:
A religious phenomenon will only be recognized as such if it is grasped at its own level, that is to say,
if it is studied as something religious. To try to gasp the essence of such a phenomenon by means of
physiology, psychology, sociology, ecnomics, linguistic, art, or any other study is false; it misses the
one unique and irreducible element in it – the element of the sacred.248

Dette er rammen jeg ønsker å bruke i denne analysen. Jeg vil se det fra en
essensialitisk forståelseshorisont. Hvor religion er noe eget og var i alle aspekter ved livet til
grekerne. I tillegg ønsker jeg å ha tanken om at det hellige formet andre aspekter ved
samfunnet. Jeg ønsker å se på hvordan religion kan ha påvirket hvorfor kongene av Sparta
hadde en religiøs rolle, ved å sette meg selv inn i grekernes eget ståsted. I hovedsak
borgerens, og ikke kongenes. Kan kongene av Sparta hatt en religiøs rolle fordi de ble trodd
var av Herakles ætt? En religiøs synsvinkling vil kunne svare på dette spørsmålet med ja.

Religion som midtpunkt
I kapittel to av denne oppgaven gikk jeg til dels nøye gjennom de religiøse oppgavene som
kongene hadde. Her i diskusjonsdelen kommer jeg til å ta frem noen av de tingene jeg har
allerede nevnt og forklart. I tro med rammeverket jeg har valgt, formet det religiøse de andre
aspektene ved samfunnet. Dermed kan det være fordelaktig å se litt nærmere på hvor viktig
religion var for de spartanske borgerne. Første del av diskusjonen vil gjøre rede for det
sistnevnte. Deretter vil jeg ta for meg borgernes tro på kongenes ‘gudommelige’ blodslinje, og
om dette virkelig var hellig for dem. Dette med mening om å få frem om troen på Herakles’
ætt virkelig var grunnen for at kongene av Sparta fikk en religiøs funksjon i samfunnet.

Viktigheten av religion i samfunnet
Jeg tror det er få historikere i dag som vil nekte for at religion i den antikke verden tok del i
alle aspekter ved grekernes liv. Religion handlet ikke bare om tro, slik det er for mange i dag.
Det tok større del i hvordan folk formet sitt liv og for eksempel hvordan en polis gikk til krig.
De religiøse ritualene og festivalene som fant sted i den greske verden i antikken, dreide seg
ikke bare om tro, men også om å opprettholde balansen i universet og om å ha hell på sin side.
Religion var ikke en personlig følelse, men noe kollektivt for å beskytte både sine nærmeste
og sitt folk. Sparta var ikke spesielt annerledes i sin tilbedelse av de olympiske gudene.
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Gudene tok del i nesten alle aspekter ved livet til spartanerne og de brukte ikke religion som
unnskyldning i situasjoner hvor feil hadde blitt gjort. I hendelser hvor regler ble brutt og man
gjorde feil mot gudene, virker det som folket var villig til å godta ulykke over hele polisen.249
Alle naturkatastrofer som de opplevd, blant annet jordskjelv som var et problem i dette
området, ble tilskrevet misnøye fra gudenes side. Det er mulig at jordskjelvene gjorde at
folket hadde, slik som Robert Parker skriver det, en kollektiv følelse av religiøse fare.250
Michael A. Flower nevner tidlig i sin tekst spartan ‘religion’ and greek ‘religion’ at det er to
fundamentale sannheter som gjelder i spartansk religion. Den første er at spartanerne
fokuserte mer på religiøse ritualer og handlet oftere ut ifra religiøse motiver enn andre grekere
i Hellas. Den andre sannheten er at religion lå i hjertet av spartansk samfunn.251 En ting som
de fleste historikere er enige om er at Sparta hadde mye fokus på krig og forberedelse til krig.
Likevel finner vi en del eksempler hvor spartanerne ikke går ut i felttog eller utsetter det av
hensyn til religiøse grunner. Herodot er en av de som forklarer spartanske handlinger ved å
markere deres religiøse tvil.252
Etter hva athenerne forteller, fikk disse menn da de oppholdt seg i Delfi, bestukket Pythia til alltid å
pålegge spartanerne å befri Athen, enten nå disse innfant seg for å rådspørre i private anliggender eller
på statens vegne. Da nå lakedaimonerne stadig fikk det samme råd, sendte de Angchimolios, Asters
sønn, en ansett mann, med en hær for å fordrive Peisistratidene fra Athen, skjønt disse i høyeste grad
var lakedaimonernes gjestevenner. Men de mente at de skyldte gudene større hensyn enn
menneskene.253

Jeg har allerede diskuter hvor viktig xenia var, og her får vi et eksempel fra Herodot
hvor dette vennskapet ikke var viktigere enn hva gudene ønsket. Senere, i bok 9, nevner
Herodot at spartanerne ikke kunne gå i felttog mot Mardonios før han gikk inn i Attika. Dette
fordi de var i gang med feiringen av Hyakinthia.254 Karneia festivalen var en av de viktigste i
Sparta og ble holdt for Apollo Karneios. Herodot forklarer også at denne festivalen var
grunnen for at kong Leonidas bare tok med seg en liten del av hæren til Termopylene.
Borgerne måtte få feiret ferdig Karneia, deretter ville resten av den spartanske hæren følge
etter.255 Under slaget ved Marathon kom også spartanerne sent. Herodot forklarer at dette
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skjedde fordi det var umulig for dem å hjelpe sine forbundsfeller uten å bryte sine egne
lover.256 Da tydelig, sine religiøse lover.
Xenofon nevner også i sine tekster spartanerens strenge overholdelse av ritualer og
andre religiøse praksiser slik som Herodot gjør. Xenofon gir oss et eksempel som viser til at
religion var viktigere enn alt for alle spartanerne, inkludert kongene. Under et felttog mot
Korint sendte Agesilaus alle soldater fra landsbyen Amyklai tilbake til Sparta. Xenofon
forklarer; at uansett grunn for at de ikke var i Sparta, krig eller annet, så skulle alle fra borgere
fra Amyklai dra hjem for å feire Hyacinthia festivalen for å synge paean i ære for Apollo.257
Å holde gudenes gunst, viser både Herodot og Xenofon, var på toppen av de viktigste
oppgavene som spartanerne gjorde.258 Det militaristiske i Sparta var viktig og samfunnets
lover og regler var til den grad bygget på rundt dette. Derfor var hierarki i Sparta veldig
viktig. På toppen av dette hierarkiet var gudene.259 En skulle ikke sette spørsmålstegn ved
gudenes valg. Man skulle frykte dem nok til å opprettholde de religiøse, og tradisjonelle
reglene, samt holde festivaler uten spørsmål. I tillegg var det vanlig å hele tiden søke om
instruksjoner og svar fra gudene. Et tydelig eksempel på dette er ofringen gjort av kongene i
feltet som nevnt i kapittel 2. Tukydid forklarer at kongene var øverst på hierarkiet i feltet og
alt begynte ved ham. Dette hierarkiet blir forklart slik:
Han sier selv til polemarchene hva som er påkrevet, de sier det til pentekonterne, disse det videre til
enomotarchene og de det til enomotien. Alle ordrer som man vil gi går på denne måten og når hurtig
frem. For lakedaimonernes hør består praktisk talt av kommandanter over kommandanter, så det blir
mange som skal ta seg av det som gjøres.260

Kongen igjen ofrer til gudene slik at de kan komme med tegn om hans valg er riktig
eller feil. Før en viktig bestemmelse gjort i feltet var kongen pliktet til å gjøre et offer. Noe
som hele befolkningen viste og passet på at skjedde.261 Viktigheten av dette kan vi igjen se i
både verk skrevet av Xenofon og Pausanias. Begge nevner den blandede flokken av offerdyr
som fulgte hvert felttog slik at man kunne teste gudenes ønske når som helst. 262 Slik er
gudene på toppen av hierarkiet som spartaneren fulgte. Selv om aller grekere anerkjente de
olympiske gudene hadde poliser forskjellig guder de brukte mer tid på å tilbe enn andre.
Hvorfor en gud blir favorisert ovenfor andre i en polis er et diskusjonsemne for en annen
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tekst. I Sparta var noen av de mer tilbedte gudene Apollo, som jeg vil påstå var den viktigste,
Artemis, Athene og Zeus.263 I tillegg var tilbedelsen av heroer viktig. Med Herakles og
Dioskuri på toppen.
Dioskuri var fellesnavnet gitt til brødrene Polydevkes og Kastor. Ifølge myten skal de
ha vært sønner av den spartanske kongen Tyndareos, men Leda skal hatt en affære med Zeus
hvor enten en eller begge var hans barn. Dioskuri ble dyrket over hele Hellas, men spesielt
ved Peloponnes, og da Sparta.264 Plutark nevner at spartanerens representasjon av Dioskuri
ble kalt dokana, og han beskriver at den besto av to parallelle trebarer, knyttet sammen med
tverrstykker.265 Denne beskrivelsen passer et funn gjort på en relief. Denne figuren ble mest
sannsynlig med ut i felttogene.266 Noe som viser til hvor viktig Dioskuri må ha vært for
militær suksess siden en representasjon av dem ble med ut.

Fig 6. Dokana. Det arkeologiske museet i Sparta. no. 588
venstre: tegning hentet fra N. Richer 2007 figur 15.1

høyre, fotograf: Helen Engebretsen

Også Herakles, som myten forteller var Zeus’ sønn, ble dyrket over hele Hellas. Noen steder
bare som en hero, andre steder som en gud. Hans dåder mens han levde fikk han til å få status
som et manneideal for mange i den antikke verden. Han ble et ideal i krigføring og et forbilde
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for unge gutter som strevde etter å bli ‘menn’. At Herakles ble dyrket i Sparta faller naturlig
på grunn av folkets syn på ham. Sparta var et samfunn hvor krig og militær var viktig.
Følgelig gir det mening at en hero/guddom, som viser idealet en soldat burde strebe etter, ble
dyrket og satt høyt på lista over døde helter som de ønsket skulle beskytte dem.
Grekerne trodde at alt var tegn fra gudene. Enten for deres velvilje og aksept, eller
deres sinne og vrede. Jordskjelv kunne vise til at gudene var sinte, en klar himmel eller gode
tegn fra et offer kunne vise til gudenes aksept. Troen på en blodslinje hos de spartanske
kongene begynner med troen på Herakles som Zeus’ sønn. Noe av viktigheten til de to
kongehusene kommer av troen på Dioskuri tvillingene, som da i teorien, var halvbrødrene til
Herakles.

Troen på blodslinjen
I Sparta ble Dioskuri ikke bare sett på som rollemodeller for diarkiet, men også deres private
gudommelige beskyttere. Slik nevnt tidligere var dokana en representasjon av Dioskuri som
ble med ut i feltet. Dioskuri ble assosiert med det spartanske diarkiet og vi vet fra Herodot at
en representasjon fulgte kongene på felttog. Det gir mening at denne figuren ikke bare
representerte Dioskuri, men var i helhet et symbol for den spartanske forestillingen om
hvordan diarkiet var og skulle være.267

Fig 7. Familie treet til Dioskuri. De spartanske kongene er i fet skrift.

Symbolisme var viktig i samfunnet og tvilling arvingene Eurystenes og Prokles ble
sammenlignet og sett i sammenheng med Dioskuri. Det var oraklet i Delfi som bestemte at
tvillingene skulle regjere sammen. Likevel er det viktig å nevne at det ikke ble trodd at de
spartanske kongene var avstamninger fra Dioskuri blodslinjen. Brødrene levde ikke lenge nok
267
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til at de kunne ta over tronen fra sin far Tyndaeros. Dermed gikk tronen videre til Menelaos,
deretter Klytaimestra og Agamemnons sønn Orestes siden Menelaos og Helen bare fikk en
datter. De igjen fikk den nesten kongen, men denne blodslinjen stopper her.

Fig 8. Familietreet til Herakleidene. De spartanske kongene er i fet skrift. 268

Det er blitt skrevet eksplisitt i kildene at de spartanske kongene var avstamninger fra
herakleidene. Dette stamtreet er annerledes enn Dioskuri sitt, men har til felles at begge
begynner med Zeus. Etter Herakles’ død var det blitt spådd at hans etterkommere,
heraklidene, skulle gjenerobre Peloponnes som hans sønn ikke hadde klart å holde på med
våpenmakt.269 Tradisjonen sa at dorerne hadde herklidene som ledere. De brukte denne myten
for å rettferdiggjøre sine erobringer av kongedømmene Mykene, Sparta og Argos. Da de
endelig klarte dette og drepte den daværende spartanske kongen, Tisamenos, skulle
Aristodemos ta over. Han døde i det siste slaget og etterlot seg et tvillingpar. Disse tvillingene
ble de to kongehusene Agiadene og Eurypontidene og ble sett på som etterkommere av
Herakles. Det er her diarkiet i Sparta begynte og hvor deres sammenheng med Dioskuri
begynte.
Kildene gir oss eksempler som viser til at folket både hadde stor respekt, men også
stor frykt for den kongelige blodslinjen. I tillegg viser disse eksemplene til hva blodslinjen
betydde for den spartanske folkets velvære. Slik som nevnt før giftet kong Anaxandrides seg
med sin niese. Men når de ikke fikk noen barn tok han en kvinne til, og fikk dermed to
hustruer, noe som Herodot skriver ikke var spartansk skikk.270 Det som er interessant her er
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grunnen til at kongen fikk lov til å ta en kone til. Herodot forklarer at etter kongens død fikk
hans sønn Kleomenes tronen. Dette ikke fordi han var et prakteksemplar av en mann, men på
grunn av arveretten. Da kong Anaxandrides ikke fikk noen sønn med sinn niese var det
eforene, ifølge Herodot, som ba han gifte seg på nytt:
Om du ikke tenker på deg selv, så kan ikke vi la være å bekymre oss over at Eurysthenes’ slekt dør ut.
Send fra deg den hustru du har, da hun ikke skaffer seg barn, og gift deg med en annen. Ved dette vil
du handle etter spartanernes ønske.271

Skal vi tro dette utsagnet viser det til hvor viktig det var for befolkningen at den
kongelige blodslinjen ikke ble brutt. Historien fortsetter med å forklare at kongen nektet å
forlate sin daværende kone. I dette tilfellet gikk eforene utenfor spartansk skikk for å kunne
sikre enn arving ved å gi kongen muligheten til å ha to koner på en gang. Helsen til kongen og
fødselen av en arvtager var av offentlig bekymring. Borgerne hadde i felleskap sittet i bønn
for at Kong Ariston skulle få et barn. Han fikk en sønn, og folket ga han navnet Damaratos
som betydde ‘’bedt for av folket’’. 272 Dette er et godt eksempel som viser til at det var viktig
at kongene av Sparta kom fra samme slekt. I tillegg underbygger beskyttelsen av kongene i
feltet på teorien om at det var viktig at det bare var menn fra Agiadene og Eurypontidene som
satt på tronen.
I tillegg til denne beskyttelsen og viktigheten av videreførelsen til blodslinjen var
kongene prester for Zeus slik som forklart i kapittel 2. Dette presteskapet var en stilling gitt til
de spartanske kongene fra folkets side. Det er ikke vanskelig å tenke seg at de spesifikt fikk
være prester for kongen av alle guder, Zeus, både fordi de var konger selv, men også fordi det
ble trodd at de hadde gudeblod rennene gjennom seg. Spartanerne tilba mange guder, og det
ble gjort mange ofringer til andre guder også utført av kongene. Hvorfor kunne ikke kongene
fått presteskap for andre guder, eller ikke fått noe i det hele tatt? På grunn av dette er det ikke
vanskelig å tenke seg at de fikk dette presteskapet på grunn av folkets tro på tilknytningen
kongene hadde til Zeus. Det var en balanse som måtte opprettholdes mellom universets
hellige orden og den orden som hadde blitt skapt av menneskene på jorden. Det virker som
kongene var mellommannen mellom disse to ordenene og kunne skape ubalanse ved feiltrinn.
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Troen på at kongene kunne ha en effekt på universets hellige orden kan ha vært ideen
bak handlingen gjort av eforene hvert niende år.273
Every ninth year the ephors select a clear and moonless night, and in silent session watch the face of
the heavens. If, then, a star shoots across the sky, they decide that their kings have transgressed in their
dealings with the gods, and suspend them from their office, until an oracle from Delphi or Olympia
comes to the succour of the kings thus found guilty.274

Dette fører oss videre til neste punkt: Det var ikke lov å gjøre skade på hellige
personer og kongen ble sett på som en hellig person. Det at kongene ble sett på som personer
som kunne skape ubalanse i universet førte til at hele Spartas velvære lå på kongenes skuldre.
Hvis en person utenfor blodslinjen ble konge, kunne det skape militær katastrofe og pest for
befolkningen. På den andre siden kunne en konge med sin død redde befolkningen og polisen.
Derfor var det strenge regler mot å gjøre skade på kongene. Både Xenofon og Plutark skriver
om katastrofen som kunne inntreffe om feil konge satt på tronen.
Xenofon forteller at Agesilaus, broren til kongen, mente det var han som skulle være
konge istedenfor Leotychidas. Dette fordi Leotychidas, ifølge sin egen far Agis II, ikke var av
hans blod og dermed ikke kunne være konge.275 Diopeithes kom da med et varsel og forklarte
at ‘[…] an oracle of Apollo which bade the Lacedaimonians beware of the lame kingship.’276
Lysander svarte på denne påstanden med at denne advarselen ikke var mot Agesilaus og hans
hemning.277 Den var heller rettet mot at de skulle passe seg for en konge utenfor
kongefamilien. Siden det ville føre med seg et hemmet styre. Diarkiet ville bli hemmet om det
ikke var av Herakles ætt som satt på tronen.278 Borgerne, selv denne advarselen satte
Agesilaus på tronen. Mest sannsynlig fordi det hadde blitt trodd at en utenfor Herakles ætt på
tronen kunne bringe med seg hele Spartas ødeleggelse. Plutark forklarer at denne advarselen
ikke ble glemt og at spartanerne var redde de hadde gjort en stor feil.
[…]many Spartans remembered the oracle about the lameness of Agesilaus, and were greatly
disheartened and cast down, fearing that they had incurred the anger of Heaven, and that the
misfortunes of the city were due to their own conduct in having excluded the sound man from the
throne, and chosen the lame one; the very thing which the oracle had bidden them beware of doing.279
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Herodot viser til den andre siden av vekten, hvor en god konge kunne redde Sparta.
Han refererer til hvordan Kong Leonidas reddet Sparta ved å dø i feltet. Han skriver at kongen
sendte bort mange forbundsfeller etter at han så de var motløse, men ble selv igjen. Dette
valget gjorde at Sparta fikk leve uherjet. Grunnen til dette valget og grunnen til utfallet ligger,
ifølge Herodot, i spådommen oraklet hadde kommet med i forkant av krigen. Enten ville
Sparta bli herjet eller så ville en av kongene falle i krigen:
Ja for dere, o menn, som bor i det vidstrakte Sparta,
vil den store, den herlige by bli herjet av fiender,
persiske; skal dette hindres, så må av Herakles’ stamme
falle en konge i krig til sorg for spartanernes rike.
Oksers, ja løvers kraft den motstander ikke kan stanse;
krefter han har jo som Zeus, og aldri han vil holde inne,
førenn til fulle er skjedd – det ene eller det andre.280

Også i kongenes død kan vi se troen til befolkningen om kongeblodet slik som
forklarte i kapittel 2. Xenofon forklarer både i sin Hellenika, og i sin Constitution of the
lakedaimonians, hva som skjedde med de avdøde kongene.281 Da kong Agis døde ca. 400 år
f.vt. fikk han en begravelse mer storartet enn noen annen mann. Når en konge døde skulle han
ikke bli æret som en vanlig mann, ‘but as a demigod’282 Også Herodot nevner at vi bare kan
finne denne typen skikk over kongelige begravelser hos barbarene i Asia.283

Herakles’ ætt
Religion var like viktig for Sparta og dets befolkning som andre poliser. Gudene skulle
fryktes og tilbes og deres avkom bli respektert. Det er ingen tvil om at spartanerne trodde at
deres konger var av Herakles’ ætt og at det var viktig at deres ledere var fra denne blodslinjen.
Herodot mener at den religiøse funksjonen som kongene hadde, både som prester av Zeus
men også som tolkere av de fleste ofre og av spådommer fra Oraklet, ble gitt til dem fra
folkets side. Jeg er enig i at kongene, selv om de hevdet de var av Herakles’ ætt, og selv om
de tydeligvis klarte å overtale befolkningen til denne troen, ikke kunne ha gitt seg selv denne
religiøse funksjonen i samfunnet. Den må ha blitt tildelt fra folkets side. Det er nettopp på
grunn av denne tildelingen fra folkets side, at jeg har laget vekt på hva borgerne trodde på. Fra
en religiøs synsvinkel og med religiøs teori som bakgrunn er det mulig å komme til en slik
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konklusjon; Kongene fikk en religiøs funksjon i samfunnet fordi de, fra folkets side, ble trodd
var av gudommelig avstamning gjennom Herakles til Zeus. De hadde gudeblod rennene i seg
og dermed var de ikke vanlige menn. Slik hadde de, på grunn av dette, en forbindelse med
gudene som ingen andre kunne ha. Kongene av Sparta kan ha fått en religiøs funksjon i
samfunnet på grunn av befolkningens tro på dem som Herakles’ ætt.
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6.0
AVSLUTNING OG KONKLUSJON
‘Så lenge du holder enden din, vil vi holde kongedømmet urørt.’

Dette var eden borgerne ga. Eden mellom kongene og borgerne ble sagt hver eneste måned. I
de tidligere kapitlene har jeg lagt frem eksempler på konger som ble tatt fra tronen fordi de
ikke klarte å opprettholde eden. På den andre siden fantes det ekstremt suksessfulle konger
slik som de kjente Agesilaus II og Leonidas I. Kong Leonidas sin død ved Termopylene ble et
symbol på grekernes motstand mot perserne. Når en konge døde ble han utropt som den beste
kongen noensinne. I Leonidas sitt tilfelle ble han en konge å måle seg opp mot og kongen
lever videre i moderne tid som et symbol på oppofrelse for en større sak. Den moderne filmen
fra 2006 er ikke så opptatt av og viser ikke tilstrekkelig rikdommen og den sentrale religiøse
rollen som Leonidas sannsynligvis hadde.
Jeg begynte denne studien med tanken om den religiøse rollen til kongene av Sparta. I
søken etter et svar på om hva årsaken kan være for at kongene fikk en slik religiøs rolle i
samfunnet. I denne avsluttende delen ønsker jeg i hovedsak å forklare og sammenligne
hovedargumentene til hver teori, i lys av oppgavens problemstilling. Først ønsker jeg å
oppklare delspørsmålene før jeg går inn på hovedargumentene, sammenligningen,
konklusjonen for så å avslutte med noen siste tanker.
Kongene av Sparta var tydelig viktige individer i samfunnet på grunn av deres
vesentlige funksjoner for samfunnsstrukturen. Rollene som fulgte med kongeembete var kort
fortalt konkrete religiøse oppgaver, politiske bestemmelser både innenriks og utenriks, militær
ledelse i feltet og diverse sosiale oppgaver. At kongeembete hadde en tydelig rolle innenfor så
å si alle samfunnsaspektene viser til hans viktighet i samfunnet. Det siste delspørsmålet jeg
presenterte lød slik; Var den religiøse funksjonen til kongene viktig for det religiøse
samfunnet? Ut ifra mine forklaringer i kapittel to og fem mener jeg det ikke er tvil om at
kongenes religiøse funksjon i samfunnet var såpass fremtreden, at denne rollen må ha vært
viktig for det religiøse livet hos borgerne. Men hvor viktig og hvor mye påvirkning den hadde
er et spørsmål for en annen oppgave. Å holde gudene blide lå, i mange tilfeller, i hendene til
kongene og hvis de ikke klarte denne oppgaven kunne konsekvensene gå utover hele Spartas
befolkning.
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Teorienes hovedargumenter
Denne oppgaven tok for seg tre forskjellige synsvinklinger en kan bruke for å svare på
forskningsspørsmålet. Dette for å vise at dette spørsmålet om den religiøse rollen kunne bli
besvart på forskjellige måter i forhold til hvilket ståsted man velger å ha i starten av en studie.
Jeg valgte å ta frem eksempler for hver del som underbygget akkurat den vinklingens måte å
se det på og satte meg inn i hver teoris synspunkter. Det er sikkert mulig å se på den religiøse
rollen fra andre vinklinger, men med tanke på oppgavens omfang måtte det bli tatt et valg. I
tro med historiografien om Sparta mener jeg de valgte teoriene er de mer fremtredende og
brukte i studien av Sparta i det generelle.
Hovedargumentet for den marxistiske analysen ligger i tanken om at alle i et samfunn
tar de valgene de tar med grunnlag i noe materielt. Det er tydelig i oppgaven at denne rollen
ble tildelt kongene fra folkets side. Marxisten legger vekt på de økonomiske godene kongene
hadde. De var rike fordi de var konger og ønsket ikke å miste denne makten. For å kunne
beholde makten måtte de opprettholde rollene gitt til dette embete som inkluderte religiøse
oppgaver. Ved å opprettholde en ide om at de var av gudommelig avstamning, ville kongene
kunne beholde det de faktisk brydde seg om; økonomisk makt og rikdom.
Den politiske synsvinkelen plasserer kongene og deres roller i en fast struktur som
gikk igjen i de fleste antikke samfunn. Denne teorien legger vekt på sammenligning med
andre lignende embeter i andre by-stats regjeringer. Regjeringer hvor denne strukturen finnes.
Ved å se på et embete i en annen polis som ligner kongeembete i Sparta, kan man se om de
hadde samme posisjon innenfor de forskjellige samfunnsstrukturene som kongene. Ved å
forstå hvorfor, for eksempel generalene i Athen, hadde sin stilling innenfor militæret og
politikken kan man i teorien forstå Sparta. Å trekke en linje til Sparta og si at det var vanlig at
en militærleder hadde en politisk stilling. Man fikk en rolle i samfunnet med grunnlag i hva
slags andre roller man hadde. Denne teorien legger vekt på at politikken er i sentrum av ens
funksjoner. En sterk politisk rolle i samfunnet ville åpne vei for andre viktige stillinger.
Det siste diskusjonskapittelet tok for seg den religiøse teorien. I løpet av denne studien
har de fleste forsknings publikasjoner som har blitt sett på, lagt årsaken til den religiøse rollen
i deres mytiske stamtre. Dermed var det nødvendig å se på om dette kunne vært riktig. Denne
vinklingen legger vekt på at vi må se på religion som en egen sfære. Se det fra en troendes
synsvinkel og ikke fra vår moderne tids oppfatning av religion. Religion var viktig for
grekerne og deres tro på de olympiske gudene var ikke noe de opplevde i sine egne tanker,
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men noe kollektivt med resten av samfunnet. Frykt og respekt var vanlig mot gudene. I
utvelgelsen av hvem som skulle tolke deres tegn vil denne teorien si at borgerne valgte de
som de trodde ville ha bedre kontakt med gudene: Kongene. Dette fordi borgerne trodde de
hadde gudeblod rennene i sine årer. Det er en mytisk grunn for denne utvelgelsen.

Sammenligning og konklusjon
Hvis vi skal sammenligne disse teoriene vil jeg si at både den politiske og den marxistiske
teorien egentlig er ganske like. Begge legger svaret på dette spørsmålet i makt. Den ene i
økonomisk makt og den andre i politisk makt. Det begge disse faller kort på er at de ikke tar i
betrakting at den antikke verden ikke var lik vår. Hvor økonomi og politikk er ofte i sentrum
av samfunnet i den moderne verden, var religion i antikken mest sannsynlig innsydd i alle
aspekter ved samfunnet. Det å legge all vekt på økonomisk vinning gjør at man ikke ser
hvordan de andre aspektene spiller en rolle for samfunnet. Finley sin struktur og benektelse av
religion som noe form for grunn til valg, gjør også denne feilen hvor man ikke kan overse en
slik stor del av samfunnet og mentaliteten bak den. Teorien legger vekt på å se på
sammenhengen mellom strukturene i samfunnet og dermed komme frem til et svar. Men
Finley legger vekk en viktig del av denne strukturen. Det blir som å studere hvorfor en plante
blomstrer som den blomstrer, men bestemme seg for å se bort fra hvor denne planten er
plassert. Dette betyr ikke at den religiøse teorien ikke har hull. Teorien svarer på dette
spørsmålet ved å mene at bestemmelser gjort innenfor religion hadde religiøse grunner. Ja, det
kan ha vært mulig at det lå en religiøs begrunnelse for en slik tildeling av denne rollen.
Likevel blir det for snevert å bare studere bestemmelser gjort innenfor det religiøse aspektet
uten å se på innvirkningen fra politikk og økonomi (og krig). Mange tar bestemmelser i
forhold til hva man mener er rett i samsvar med sin tro. Om det så er troen på en gud eller det
å være ateistisk. Dette kan farge ens politiske tanker, men det betyr ikke at man bare handler
på religiøs grunn. Andre aspekter ved et samfunn har innflytelse på disse valgene. Det er
ingen grunn til å tro at grekerne gjorde det annerledes i antikken. Det var en kollektivt tro om
at kongene var av Herakles’ ætt, men det gir ingen mening å skulle mene at borgerne tok valg
bare basert på religiøs tro, uten å tenke hva dette valget ville bety politisk eller økonomisk for
samfunnet. Alle teoriene kan si seg enige i at kongene av Sparta ikke ble sett på som vanlige
menn. Om det så var menn med gudommelig blod eller menn med mye politisk eller
økonomisk makt.
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Det er mulig å se det fra alle synsvinklene, og hver del har argumenter og eksempler
som viser i deres favør. Det er ikke meningen å bevise at noe er riktig. For hver teori har rett
innenfor sine rammer. Det er sikkert mulig å diskutere disse emnene hver for seg i større grad.
Svaret til spørsmålet, om hva årsaken kan ha vært for at kongene av Sparta fikk en religiøs
rolle, er ikke et ‘dette er svaret’ svar. Det er litt mer komplisert enn å si at en teori har rett i
forhold til de andre. Likevel vil jeg påstå at noen argumenter og eksempler i en teori er mer
gunstige og er mer solide enn de andre. I samsvar med det som er blitt diskutert i kapitlene 3,4
og 5 og i tillegg til kritikken av deres teorier ovenfor ønsker jeg å svare på
forskningsspørsmålet slik; Jeg vil påstå at årsaken til at kongene av Sparta fikk en religiøs
rolle i samfunnet opprinnelig lå i folkets tro på deres gudommelige avstamning. Men at
kongene utnyttet denne troen og kanskje bygget på den for å anskaffe seg både flere religiøse
roller men også politiske roller i samfunnet. Samt bygge på sin rikdom. Det er mulig at den
religiøse rollen til kongen forandret seg over tid, siden Sparta må ha, slik som andre samfunn,
forandret seg. Dermed er det sannsynlig at denne rollen også forandret seg. Det må ha vært
viktig for kongen å opprettholde denne troen om deres blodslinje ved å blant annet utføre de
religiøse oppgavene. Nettopp på grunn av deres egen interesse i makt. Slik som jeg ser det,
både økonomisk og politisk makt. Det gir mening at de fikk denne rollen i samfunnet på
grunn av troen på dem som Herakles’ ætt, men antikkens samfunn var mer komplisert enn
bare troen på det hellige. Så det å bastant si at kongene av Sparta fikk en religiøs rolle i
samfunnet bare på grunn av religiøs tro hos folket, blir mener jeg, for snevert. Religiøs tro var
nok en viktig bakgrunns faktor, men med påvirkning fra både politiske og økonomiske ønsker
og begjær. Både fra borgernes side, men også fra kongenes.
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Siste tanker
Det var mange flere eksempler som kunne blitt diskutert i oppgaven og jeg håper de valgte
eksemplene har klart å utføre sitt formål. Det er ikke lett å finne en balanse mellom antall
eksempler og det å kunne gå nok i dybden på hver del. Hadde dette vært en større oppgave
eller en oppgave hvor bare en teori skulle bli tatt i bruk, hadde det nok vært i større grad
mulig å diskutere dette temaet enda mer.
Håpet med denne oppgaven har vært å skape mer klarhet rundt kongene av Sparta.
Selv om denne oppgaven i hovedsak ønsket å belyse årsaken eller årsakene for den religiøse
rollen til kongene, håper jeg den har klart å gi en mer helhetlig analyse av kongeembete og
rollene som fulgte med det. kanskje opplysningene i denne oppgaven kan brukes for å kunne
diskutere de forskjellige synsvinklene enda mer. Og kanskje oppgaven kan være av hjelp og
kunne bidra til inspirasjon for dem som velger å studere kongene i fremtiden. Jeg håper også
at oppgavens innhold kan være til nytte i en fremtidig diskusjon om det ene som Finley i sitt
berømte Sparta kapittel, selv forklarer han ikke klarte å gi noe forklaring til; Hvorfor det var
et kongembete i det hele tatt.
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