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Abstract 
 

“The cult of the flavian emperors in Ephesos during the reign of 

Domitian” is an attempt to investigate the influence of an imperial 

provincial cult on the life of a city in the eastern parts of the Roman 

empire. Through the study of diffrent types of sourcematerials 

(archaeological, ephigrafical, numismatic and literary) the aim is to 

trace the influence that the new cult had on different levels of society. 

 It can be concluded that the new cult was significant for the status of 

the city of Ephesos in relation to the other cities of the province. The 

building of the temple and other related structures also meant big 

changes in the apperence of the city. The architectural and sculptural 

elements in turn was effective ways of consolidating the elevated 

position of the emperor in the minds of the general public. Both 

individuals and associations saw the need to position themselves in 

relation to the new cult. Examples of this can be seen in the 

distribution of priesthoods and the inclusion of the emperor in the 

religious rituals of certain associations. The inauguration of the cult of 

the flavian emperors undoubtedly brought an intensification of 

imperial cult to the city of Ephesos in terms of sacrifices, processions, 

festivals and games in honour of the emperor. In relation to this new 

cult Ephesos was also the first city to be called neokoros of an 

imperial cult. After the establishment of the cult in Ephesos this 

terminology spread quickly throughout the whole of Asia Minor. The 

city of Ephesos itself actually became neokoros of additional imperial 

cults in the following years. The cult of the flavian emperors survived 

the death of Domitan and was continued in the honour of Titus and 

Vespasian. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Den romerska kejsarkulten i Mindre Asien pågick under flera århundraden och tog sig många 

tydliga uttryck i dåtidens samhälle. Denna uppsats koncentreras till studiet av kejsarkult under 

en viss tidsperiod på en viss plats. Syftet med denna uppsats är att undersöka den nya 

kejsarkult för provinsen Asia som inrättades i Efesos under kejsar Domitianus. Det är möjligt 

att närma sig ämnet från flera olika infallsvinklar, min betoning kommer dock att ligga på hur 

införandet av denna kult påverkar Efesos som stad. Om möjligt vill jag också försöka ta reda 

på hur en kejsarkult av detta slag kunde påverka olika grupper i samhället och vilket 

inflytande kejsarkulten kan ha tänkas haft på invånarnas vardagliga liv.  

1.2 Frågeställning 

Varför inrättades en ny kejsarkult i Efesos under kejsar Domitianus styre? På vilket sätt 

påverkades staden Efesos och dess invånare av införandet av denna nya provinskult? Vilka 

arkitektoniska, politiska, ekonomiska, ideologiska och religiösa implikationer kan observeras? 

1.3 Metod/Material 

Metoden som kommer användas är litteraturstudium av modern litteratur såsom monografier 

och artiklar men antikt källmaterial kommer även att studeras. De romerska historikerna talar 

främst om hur kejsarkulten uppfattades av de övre klasserna i samhället i Rom. Det finns dock 

några författare som är användbara för mitt syfte. Dio Cassius var en romersk historiker som 

själv var född i provinsen Bithynien i Mindre Asien, hans far var romersk guvernör i 

provinsen. Han föddes någon gång mellan år 155 och 164 e.Kr. I hans stora historieverk som 

författades mellan år 200 och 222 kommenteras vid några tillfällen kejsarkulten i Asia såväl 

som Domitianus styre.1 En annan antik författare som kommer att användas är Suetonius som 

bland annat beskriver kejsar Domitanus liv. Suetonius föddes antagligen omkring år 70 och 

dog någon gång mellan år 130 och 140.2 För att studera hur kejsarkulten praktiserades och 

uppfattades i provinserna i Mindre Asien är dock inskrifter, arkeologiska lämningar och mynt 

de primära källmaterialen. När det gäller den kult som är föremål för undersökning i denna 

uppsats finns det en grupp inskrifter som kommer studeras, det rör sig om 13 stycken 

                                                 
1 Cary 1917, s. ix-xiii. 
2 Lagerström 2001, s12-14. 
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inskrifter som sattes upp i och med öppnandet av templet i Efesos. Dessa tretton inskrifter är 

uppsatta av olika städer i provinsen och har ett mycket liknande innehåll. Diskussionen kring 

dessa inskrifter kommer att utgå ifrån en närmare bearbetning av en av de längre inskrifterna, 

den som är uppsatt av afrodisierna. En annan inskrift som studeras närmare är en som satts 

upp av ett kollegium i Efesos där offer och mysterier till kejsaren nämns. I uppsatsen studeras 

även de arkeologiska lämningar som finns efter kulten i Efesos. Det rör sig framförallt om de 

ombyggnader kopplade till kulten som skedde i staden under den aktuella perioden. Själva 

templet står inte kvar men väl terrassen som byggdes för templet. Genom rekonstruktioner 

utifrån templets grund har templets utformning kunnat bestämmas. Andra fynd från 

tempelområdet studeras också såsom altaret och kultstatyn. Förutom detta undersöks även den 

kombinerade bad och idrottsanläggningen i hamnområdet och dennas eventuella koppling till 

kulten. En sista typ av arkeologiskt material som används är mynt som kastar ljus över bland 

annat tempelbyggnaders utformning samt synen på kejsaren.   

1.4 Forskningsöversikt 

När det gäller den romerska kejsarkulten i allmänhet har många studier gjorts. Äldre studier 

fokuserade framförallt på antika texter med syftet att urskilja den romerska elitens förhållande 

till kejsarkulten. Stark betoning lades på kejsarkultens politiska dimension och flera forskare 

betraktade företeelsen som endast ytligt religiös.3 M. P. Nilsson skriver:  

 

Emperor-worship is a masterpiece of the politician’s art of employing religion towards the 

upbuilding of the State, and it contributed to keeping the empire together; but, like all religious 

constructions of politicians, it had a weakness, for i lacked all religious content.4  

 

S. R. F. Price’s betydelsefulla bok Rituals and power som utkom 1984 har gjort upp med 

mycket av dessa tidigare föreställningar. Författaren har identifierat ett antal olika 

missuppfattningar om kejsarkulten och visat att dessa ofta bygger på felaktiga utgångspunkter 

och fördomar. Framförallt menar Price att tidigare forskare har studerat den grekisk-romerska 

religionen utifrån ett modernt perspektiv och använt sig av kristna kategorier och 

uppdelningar som inte kan appliceras på den hedniska religionen. Detta har fått konsekvenser 

framförallt för synen på härskarkulten som har betraktats som en typ av pseudo-religion.5 För 

att råda bot på detta inriktar sig Price på att tolka ritualer och symboler för att bättre förstå 

                                                 
3 Se t.ex. Nilsson 1948; Mellor 1975; Bowersock 1965. 
4 Nilsson 1948, s178. 
5 Price 1984a, s11-15. 
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kulten. Han betraktar ritualerna som religionsutövarens sätt att göra sig en föreställning om 

hur världen hänger ihop; när det gäller kejsarkulten handlar det om att definiera kejsarens 

position i världen.6 Price använder sig här av Clifford Geertz antropologiska forskning som 

tolkar ritualen som ett kognitivt system.7 Andra författare har också kritiserat tidigare 

forskning för felaktiga utgångspunkter, Ittai Gradel vänder sig mot att många fortsätter att 

ställa irrelevanta frågor om kejsarkulten. Det som han betraktar som irrelevanta frågor är om 

kejsaren betraktades som Gud eller människa och om kulten var religiös eller politisk. Även 

han vill koncentrera sig på vad det litterära, arkeologiska och epigrafiska materialet har att 

säga om ritualen.8 Gradels bok fokuserar främst på studiet av kejsarkulten på den italiska 

halvön medan Price studerar det rika källmaterial som finns för Mindre Asien, Prices bok är 

således mer användbar för mitt syfte. Price lyfter upp många centrala frågeställningar som rör 

kultens natur och integrering i det lokala sammanhanget.  

 I Mindre Asien finns det ett stort inskriftsmaterial att tillgå samt många arkeologiska 

lämningar. Detta material har publicerats under nittonhundratalets gång, framförallt av Louis 

och Jeanne Robert som gett ut årliga redovisningar av inskriftsmaterialet i Bulletin de 

Correspondance Hellénique. Inskriftsmaterial från området finns också samlat i Orientis 

Graeci inscriptiones selectae. När det gäller Efesos, som är den plats som särskilt kommer att 

studeras i denna uppsats, finns ett stort epigrafiskt material samlat i Die Inschriften von 

Ephesos (IvE).  

 När det gäller kulten till de flaviska kejsarna har specifik forskning gjorts. Kenneth Scott’s 

bok The imperial cult under the Flavians som utgavs 1936 undersöker framförallt litterära 

källor och numismatiskt material för att beskriva tillbedjan av medlemmarna i den flaviska 

kejsarfamiljen.9 En mer uppdaterad beskrivning av Domitianus och hans person finns i B. W. 

Jones biografi av kejsaren från 1992.10 Kulten i Efesos som studeras i denna uppsats har 

undersökts av S. J. Friesen; 1993 publicerades denna forskning i boken Twice neokoros – 

Ephesus, Asia and the cult of the flavian imperial family.11 Denna bok används flitigt i denna 

uppsats såväl som B. Burrells Neokoroi: Greek cities and Roman emperors. Den sistnämnda 

är en sammanställning av epigrafiskt, numismatiskt och arkeologiskt material som relaterar 

till kejsarkulter på provinsnivå i Grekland och Mindre Asien.12  

                                                 
6 Price 1984a, s7f. 
7 Geertz 1973. 
8 Gradel 2002. 
9 Scott 1936.  
10 Jones 1992.  
11 Friesen 1993. 
12 Burrell 2004. 
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2. Analys 

2.1 Bakgrund 

2.1.1. Uppkomsten av romersk kejsarkult i Mindre Asien 

Kort efter det att Octavianus kommit till makten i Rom började spridningen av kejsarkult i 

grekiska områden och särskilt i Mindre Asien. Kulterna som grundades var tillägnade 

Octavianus själv men också medlemmar av hans familj.13 Kejsarkulten kom snart att bli den 

vanligaste av alla kulter i detta område.14 Det nya romerska styret togs väl emot av 

befolkningen i Mindre Asien efter långa tider av inbördeskrig, korruption, sjöröveri och 

oordning. Det förekom med säkerhet fortfarande orättvisor och förtryck men i och med 

Augustus infördes ett nytt administrativt system i provinserna och korruptionen och våldet 

minskade.15 29 f.Kr gav Octavianus tillåtelse till invånarna i provinserna Asia och Bithynien 

att uppföra helgedomar till Roma och den gudomligförklarade Julius Caesar i städerna Efesos 

och Nicaea. Tanken var att de bofasta romerska medborgarna skulle tillbe i dessa 

helgedomar.16 Samtidigt gav han också tillåtelse till de grekiska invånarna i dessa provinser 

att upprätta kulter till honom själv. Den romerska historikern Cassius Dio skriver följande om 

det inträffade:    

 

“...but he permitted the aliens, whom he styled Hellenes, to consecrate precincts to himself, the 

Asians to have theirs in Pergamum and the Bithynians theirs in Nicomedia. This practice, 

beginning under him, has been continued under other emperors, not only in the case of the 

Hellenic nations but also in that of all the others, in so far as they are subject to the Romans.” 

(Dio Cass. 51.20.7. övers. Cary 1917.)  

 

Dio Cassius uppfattar uppenbarligen att denna händelse hade stor betydelse för den fortsatta 

spridningen och praktiserandet av kejsarkulten även under senare kejsares styre. En annan 

betydelsefull händelse ägde rum år 27 f.Kr då Octavianus antog namnet Augustus genom ett 

beslut i senaten. Det nya namnet var en hedersbetygelse med såväl religiös som politisk 

                                                 
13 Mitchell 1993, s100. 
14 Zanker 1988, s297. 
15 Price 1994a, s54. 
16 Mitchell 1993, s100, se Dio Cass. 51.20.6-8. 
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innebörd.17 Endast ett eller ett par år efter detta satte en medborgare i Efesos upp en staty av 

Augustus i staden samtidigt som en kultplats avskiljdes åt honom. Denna händelse har blivit 

bevarad i en inskrift där den grekiska motsvarigheten till namnet Augustus används, nämligen 

Sebastos. Detta grekiska namn dyker sedan upp i tusentals inskrifter under den romerska 

kejsartiden.18 Tillbedjan av kejsaren tog sig flera olika uttryck; det fanns variationer mellan 

olika städer beroende på deras storlek samt på invånarnas finansiella tillgångar och sociala 

status. Den nya kulten till de romerska kejsarna kunde kombineras med redan existerande 

kulter till andra gudar men det förekom också ofta att festivaler anordnades och tempel 

byggdes särskilt för tillbedjan av kejsaren. De tempel som byggdes var ofta i grekisk stil och 

på så sätt kopplades den nya kulten ihop med den traditionella religionen. Kulten hade rent 

fysiskt en central placering i städerna där den integrerades i det religiösa, ekonomiska och 

politiska livet. Detta skapade en känsla av närhet till kejsaren och förstärkte tillhörigheten till 

romarriket.19      

 För grekerna var det inte en ny idé att koppla en jordisk härskare till den gudomliga sfären. 

I Mindre Asien fanns det redan vid Augustus tillträde en lång tradition av härskarkult. Från 

slutet av 300-talet f. Kr förkom det att hellenistiska kungar tillbads som gudar. Fenomenet 

uppstod enligt Price till följd av förändringar i de grekiska städernas styre. Det var ett sätt för 

grekerna att förhålla sig till sina nya härskare; de hellenistiska kungarna. Härskarkulten var 

modellerad på kulterna till de vanliga gudarna och inte på kulten till heroer. De grekiska 

städerna i Mindre Asien valde oftast själva att införa en kult till en viss härskare, det var 

ovanligt att initiativet kom från kungen själv. Kulten som sådan var också väl integrerad i 

städernas religiösa liv.20  

 Redan på 200-talet f. Kr var romarna inblandade i det politiska skeendet i Mindre Asien 

och tillbedjan av gudinnan Roma blev snabbt en del av denna utveckling. Det förekom också 

på ett tidigt stadium tillbedjan av ”de universella romerska välgörarna” såväl som kulter till 

enskilda romerska ämbetsmän. Dessa nya kulter fick en större spridning än de hellenistiska 

härskarkulterna hade haft. Anledningen till detta tros ha varit att den romerska makten hade 

en större räckvidd med en administration som var mer tydligt reglerad.21  

 En central fråga är hur kulterna till Roma och romerska ämbetsmän förhåller sig till de 

tidigare grekiska härskarkulterna och vilket förhållande dessa två i sin tur har till den 

                                                 
17 Zanker 1988, s98. Augustus är ett adjektiv med flera olika möjliga betydelser. Det kan betyda ”stately”, 
”dignified” och ”holy” men det för också tankarna till auguren; den präst som hade till uppgift att tolka omen.  
18 Millar 1984, s37f., se SEG XXVI. 1243.  
19 Zanker 1988, s298.  
20 Price 1984a, s29-32, 36f. 
21 Price 1984a, s41-44. 
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romerska kejsarkulten. Ronald Mellor ser många likheter mellan härskarkulten och tillbedjan 

av Roma. Även om Roma inte var en människa utan en personifikation av den romerska 

staten så utgjorde härskarkulten ändå en politisk modell för tillbedjan av denna gudinna.22 

Mellor betonar starkt kulternas politiska grund, han skriver:  

 

But the essential similarity between the worship of the rulers and of Roma is the lack of any 

religious dimension. The significance of the cults was political; the motivation was political; 

the disired consequences were political.23  

 

Även G. W. Bowersock betonar den politiska dimensionen i all härskarkult; han menar att 

tillbedjan av såväl hellenistiska härskare som romerska kejsare var diplomatiska handlingar 

snarare än religiösa. Han menar också att romarna manipulerade det grekiska system där 

hedersbetygelser gavs till härskare och andra personer för deras insatser.24 Price är starkt 

kritisk emot att se kejsarkulten som enbart ett politiskt fenomen. Han menar att en sådan 

slutsats bygger på en ytlig granskning av kulten samt på fördomar om grekerna och deras 

religion. Grekerna formulerade visserligen sin tillbedjan som tacksägelse till välgörare, 

frälsare från faror, stadsgrundare och så vidare, men för att förstå kulten är det nödvändigt att 

inte endast fokusera på denna vokabulär. Price menar istället att kulten måste förstås utifrån 

sin historiska situation; härskarkult var ett sätt för grekerna att förhålla sig till och hantera den 

maktfaktor som härskaren utgjorde. Detta innebär inte att kulten inte var religiös till sin natur, 

han anser att kejsarkulten var precis lika religiös som de kulter som fanns till de traditionella 

gudarna.25 S. Mitchell beskiver på ett liknande sätt den romerska kejsarkulten som ett sätt för 

såväl romerska som grekiska provinsinvånare att förhålla sig till en ny situation, han skriver:  

 

Emperor worship was not a political subterfuge, designed to elict the loyalty of untutored 

provincials, but was one of the ways in which Romans themselves and the provincials 

alongside them defined their own relationship with a new political phenomenon, an emperor 

whose power and charisma were so transcendent that he appeared to them as both man and 

God.26 

 

När det gäller relationen mellan den romerska kejsarkulten och de tidigare härskarkulterna så 

är Price noga med att påpeka att det inte rör sig om en linjär utveckling; respektive kult måste 
                                                 
22 Mellor 1975, s22. 
23 Mellor 1975, s21. 
24 Bowersock 1965, s112-115. 
25 Price 1984a, s15-17, 51f. 
26 Mitchell 1993, s103. 
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behandlas i sitt historiska sammanhang. De olika kulterna delar dock flera gemensamma drag: 

det tydligaste av dessa är just tanken på att man genom tillbedjan återbetalar härskaren för 

hans/hennes välgärningar. Det sker dock en tydlig förändring i och med Augustus 

maktövertagande. Det språk som används för att beskriva Augustus och hans gärningar har 

ingen motsvarighet i tidigare kulter, Augustus gärningar jämförs med de olympiska gudarnas. 

Efter Augustus sker det dock ytterligare förändringar, fokus flyttas från tillbedjan av de 

enskilda kejsarna till genriska kulter med fokus på den kejserliga familjen. Den enskilde 

härskaren var fortfarande viktig men hans styre legitimerades genom den kollektiva institution 

som kejsarkulten utgjorde.27  

2.1.2. Provinskulter i Asia 

För att förstå hur kejsarkulten spreds i Mindre Asien måste man förstå något om hur de 

enskilda provinserna och städerna styrdes. Städerna hade ett lokalt styre enligt grekisk modell 

med en rådsförsamling (boule) samt ett antal olika ämbetsmän. Ytterst sett låg dock makten 

hos romarna som styrde i provinserna med hjälp av provinsguvernörer och andra romerska 

ämbetsmän. Guvernörerna kunde i princip lägga sig i allt som föregick i de grekiska städerna 

men deras inflytande begränsades av tidsbrist eftersom de ofta hade ett mycket stort område 

att styra över. Under det romerska inflytandet formades en inhemsk överklass i de grekiska 

städerna som var mycket mån om sin egen och stadens relation till den romerska makten. 

Relationerna mellan provinsguvernörerna och den lokala eliten var något som båda parter 

drog nytta av.28 Detta system av ömsesidigt utbyte hade stor betydelse för grundläggandet av 

kejsarkulten. Inom provinserna kunde det förekomma konkurrens och avundsjuka mellan de 

olika städerna som alla ville ha en framstående position i förhållande till Rom. Olika städers 

ansökningar om att få inrätta kejsarkulter i just sin stad skall ses mot bakgrund av denna 

tävlan. Detta blir särskilt tydligt när det gäller de kulter som inrättades på provinsnivå.29 

Städerna i en provins samarbetade ofta i en så kallad koinon. Städerna i en sådan 

sammanslutning delade vanligtvis en gemensam etnisk bakgrund och hölls ihop genom 

praktiserandet av en gemensam kult. Under kejsartiden var denna gemensamma kult i de allra 

flesta fall tillbedjan av den romerska kejsaren.30  

 

                                                 
27 Price 1984a, s24, 54-58,  
28 Enberg 2009, s16f, 19f. 
29 Price 1984a, s62-66.  
30 Burrell 2004, s2. 
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Den första kulten på provinsnivå som inrättades i Asia var den i Pergamon tillägnad Augustus 

och Roma. Detta skedde efter en förfrågan från koinon i Asia år 29 f. Kr.31 Var i Pergamon 

templet byggdes är okänt eftersom inga arkeologiska lämningar hittats. Från avbildningar på 

mynt kan slutsatsen dras att templet byggdes i grekisk stil.32 Den andra kulten som inrättades 

på provinsnivå i Asia var den i Smyrna tillägnad Tiberius, Livia och den romerska senaten. 

Detta tempelbygge föregicks dock av en lång tid av stridigheter eftersom det pågick en 

inbördes kamp mellan ett antal olika städer i provinsen om vilken stad som lämpade sig bäst 

för att inrymma den nya kulten.33 Redan 23 f.Kr hade Tiberius godkänt provinsens förfrågan 

om att upprätta kulten men det tog tre år att komma fram till var templet skulle byggas.34 

Tacitus berättar att elva olika städer sände sina företrädare till senaten i Rom där de alla fick 

tala för sin sak. Alla skall de ha använt sig av liknande argument som pekade på städernas 

höga ålder och deras lojalitet till Rom genom tiderna. Det var dock Smyrna som bäst lyckades 

övertyga senaten och det nya templet började snart byggas där. Tacitus anger intressant nog 

också anledningen till varför städerna Efesos och Miletos inte betraktades som tänkbara 

kandidater. Tillbedjan i dessa städer var redan centrerade kring andra gudomar, Artemis i 

Efesos fall och Apollon i Miletos.35  

 Trots detta skall Gaius Caligula ett antal år senare enligt Dio Cassius ha krävt att en kult 

skulle upprättas till honom i just Miletos. Och inte nog med det, han skall också ha velat ta 

över det stora tempel som höll på att byggas till Apollon i Didyma.36 Även Suetonius nämner 

att Gaius var intresserad av detta byggnadsprojekt.37 Burrell menar att det är möjligt att 

templet i Didyma under en period kan ha fungerat som det tredje provinstemplet för kejsarkult 

i Asia.38 Att det funnits en kult till Gaius i Miletos blir tydligt i en inskrift där en Gaius 

Vergilius Capito nämns som överstepräst i Gaius Caesars tempel i Miletos.39 Inskriften som 

var inhuggen på basen till en staty hittades vid sydvästra hörnet av Apollons tempel i Didyma. 

Friesen anser dock till skillnad från Burrell att det inte är troligt att Gaius tillbads i Apollons 

tempel, han menar istället att ett annat tempel måste ha byggts för kejsaren. I och med Gaius 

död blir det tyst om denna kult och några arkeologiska lämningar av templet har inte heller 

återfunnits. Alla kulter till Gaius avslutades i och med hans död, han blev aldrig 

                                                 
31 Dio Cass. 51.20.6-7, Tac. Ann. 4.37. 
32 Friesen 1993, s11-13. 
33 Price 1984a, s64. 
34 Friesen 1993 s15-17. 
35 Tac. Ann. 4:55-56. 
36 Dio Cass. Ep. 59.28.1. 
37 Burrell 2004, s55; Suet. Calig. 21. 
38 Burrell 2004, s56. 
39 Robert 1949, publicering av inskriften. 
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gudomligförklarad och det var knappt att han klarade sig undan att bli fördömd av senaten. 

Efter Gaius etablerades ingen ny provinsiell kejsarkult i Asia på över fyrtio år.40                       

2.2 Provinskulten till de flaviska kejsarna i Efesos  

2.2.1. Neokoros av kulten till sebasterna 

Efesos var en av de största, rikaste och mest framstående städerna i provinsen Asia, trots detta 

tog det lång tid innan en provinskult förlades här. Som jag redan påpekat fick staden under 

Augustus tillåtelse att bygga ett tempel till Roma och Julius Caesar.41 Ungefär samtidigt skall 

staden också ha uppfört ett tempel till Augustus själv. Exakt var dessa tempel ligger har varit 

en omtvistad fråga men idag är de flesta forskare överrens om att båda templen återfinns på 

stadens agora. Ännu ett tempel tillägnat Augustus ligger i anslutning till det stora 

Artemistemplet utanför staden.42 Men det är först i slutet av första århundradet, under 

Domitianus styre, som en provinskult för kejsartillbedjan upprättas här. Anledningen till att 

provinsen Asia ansåg det nödvändigt att upprätta ännu en provinskult var troligtvis att det 

fanns en vilja att stärka banden till Rom och den nya flaviska dynastin. De båda tidigare 

provinskulterna var tillägnade kejsare ur den julio-claudiska dynastin och det fanns därför ett 

behov av att visa sin vördnad gentemot den nya kejsarfamiljen.43 

 I och med införandet av den nya provinskulten benämns staden Efesos som neokoros av 

kulten till sebasterna, det är första gången som denna titel används i förhållande till 

kejsarkult.44 Neokoros är ett grekiskt ord som ursprungligen användes för att beteckna en 

person som hade ansvaret för att ta hand om en sakral byggnad, till exempel ett tempel. I 

uppgiften kunde det ingå att kontrollera vem som fick komma in i templet, att vakta 

värdefulla föremål i bygganden samt att utföra ritualer och offer.45 I och med inrättandet av 

kulten till de flaviska kejsarna i Efesos börjar titeln neokoros användas på ett nytt sätt. Från 

och med nu används titeln för att beteckna städer som inhyser en specifik kult eller 

befolkningen i en sådan stad. Särskilt vanligt är att titeln används i samband med de städer 

som har en provinskult tillägnad kejsaren.46 Efesos var den första staden att anta neokoros 

                                                 
40 Friesen 1993, s25-28; Suet. Claud. 11; Dio Cass. 60. 4. 5.  
41 Dio Cass. 51.20.6-8. 
42 Burrell 2004, s59. 
43 Friesen 1993, s155f. 
44 Friesen 1993, s50; Price 1984a, s255.  
45 Burrell 2004, s1. 
46 Burrell 2004, s1.  
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som en officiell titel men snart följde fler städer deras exempel.47 Titeln finns belagd 52 

gånger i Mindre Asien vid slutet av andra århundradet. I alla dessa fall rör det sig om 

neokoros av kejsarkulter, dessa är förlagda till 35 olika städer.48   

2.2.2. Kultens dedicering och datering 

När den nya provinskulten inrättades i Efesos förevigades detta genom inskrifter. Det finns 

tretton inskrifter som liknar varandra genom att de alla är dedikationer till Efesos från olika 

städer runt om i provinsen.49 Alla dessa inskrifter förutom en är inhuggna på rektangulära 

marmorblock av den typ som vanligtvis användes som bas för statyer. Samtliga inskrifter 

följer ett visst mönster med liknande formuleringar men inskrifterna från Afrodisias och 

Stratonikeia avviker något eftersom de är längre.50 Dessa två städer var till skillnad från de 

övriga, fria städer, i förhållande till provinsens koinon.51 Inskriften från Afrodisias (fig.1) 

lyder:  

 

Till kejsare [[Domitianus]] Caesar Sebastos [[Germanikos]] 

under prokonsul Markus Fulvius Gillonus. Den 

kejsarälskande Aphrodisiernas demos varande fri och 

autonom från begynnelsen (på grund av) Sebasternas goda 

vilja. (På grund av) templet till sebasterna i Efesos, det 

gemensamma för Asia, till följd av sin egen goda vilja och 

fromhet både emot sebasterna och efesiernas neokoros-stad 

satte de (afrodisierna) i godhet upp (denna).(Detta) uträttades 

(av) Aristo[nos  ] av Artemidoros av Kalli. [     ]os präst av 

Pluto [och] Kore och neopoios av gudinnan Aphrodite, under 

Asias överstepräst Tiberius Claudius Pheseinos.  

(IvE 2.233) 

 

 

                                                 
47 Friesen 1993, s57-59. 
48 Price 1984a, s66f. 
49 Inskrifterna kommer från följande städer: Synaos, daterad till 88-89, IvE 6.2048; Kretapa daterad till 88-89, 
IvE 2.234; Teos, daterad till 88-89, IvE 2.239; Klazomenai, daterad till 89, IvE 2.235; Makedones Hyrkanioi, 
daterad till 89, IvE 5.1498; Inskrift från okänd stad, daterad till 89-90, IvE 2.242; Kyme, daterad till 89-90, IvE 
2.240; Aizanoi, daterad till 89-90, IvE 2.232; Aizanoi, daterad till 89-90, IvE 2.232a; Aphrodisias, daterad till 
89-90, IvE 2.233; Silandos, daterad till 89-90, IvE 2.238; Stratonikeia, daterad till 90, IvE 2.237; Tmolos, daterad 
till 90-91, IvE 2.241. (Dateringarna är tagna ifrån Friesen 1993).      
50 Friesen 1993, s32. 
51 Burrell 2004, s62. 

Fig. 1. Inskrift uppsatt i 

Efesos av Afrodisias  

(IvE 2.233). 
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Denna inskrift var ursprungligen dedicerad till 

Domitianus men hans namn står här inom dubbla 

klamrar eftersom de blivit raderade och ersatta. 

Namnet Domitianus har blivit ersatt med 

beteckningen theo och Germanikos har ersatts 

med Vespasianus. Detta skedde efter att 

Domitianus mördades år 96. Att denna 

förändring av inskrifterna har ägt rum syns på 

inskriften från Aphrodisias (fig.1) men det syns 

särskilt tydligt i den inskrift som satts upp av staden Klazomenai (fig.2).52 

 

De element som finns med i samtliga tretton inskrifter är: den ursprungliga dedikationen till 

Domitianus, omnämnandet av prokonsuln, namnet på staden som satt upp inskriften, 

referensen till provinstemplet samt omnämnandet av översteprästen i provinsen Asia.53  

 I inskrifterna kallas inte Domitianus för theos men genom epitetet sebastos blir det klart att 

han är föremål för tillbedjan i kulten. Det var inte ovanligt att kalla en levande kejsare för 

theos i Asia vid denhär tidpunkten54 men det undveks när det var fråga om en provinskult. Att 

det rör sig om just en provinskult blir också tydligt i det som följer. Inskriften inleds med 

namnet på den aktuelle prokonsuln. Detta tyder på att det rör sig om monument som inte 

endast har en lokal betydelse utan är viktiga för hela regionen. När det gällde lokala 

angelägenheter var det istället den högste lokale ämbetsmannens namn som användes för att 

datera inskriften. Vi får också reda på att templet inte bara är dedicerat av Efesos som stad 

utan att det är ett gemensamt tempel för hela provinsen Asia.55 Titeln neokoros förekommer i 

två av de tretton inskrifterna.56 Det rör sig om en officiell titel på staden Efesos som således är 

templets värdstad och omvårdare.57 

 Enligt inskriften är templet tillägnat ”sebasterna”; det rör sig alltså inte endast om en 

kejsare utan om flera. Att Domitianus räknandes till sebasterna och därmed var föremål för 

tillbedjan i templet är tydligt, men frågan är vilka de övriga sebasterna var? Kulten skulle 

även ha kunnat innefatta Domitianus hustru Domitia, hans far Vespasianus och hans bror 

                                                 
52 Friesen 1993, s36. 
53 Friesen 1993, s33f. 
54 Price 1984b, s82. 
55 Friesen 1993, s35. 
56 Aphrodisias, IvE 2.233; Stratonikeia, IvE 2.237.  
57 Friesen 1993, s35. 

Fig. 2. Inskrift uppsatt i Efesos av 

Kalzomenai  ( IvE 2.235). 
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Titus. I teorin skulle även tidigare kejsare kunna ha inkluderats i kulten.58 Friesen menar dock 

att det inte är troligt att kejsare som regerade före den flaviska dynastin, blev föremål för 

tillbedjan i denna nya kult. De enda kejsare som skulle kunna komma på tal (det vill säga de 

som inte redan hade provinskulter i Asia, alternativt hade blivit föremål för senatens damnatio 

memoriae) var Gaius och Claudius. Att Gaius fått en kult efter att han blivit mördad är högst 

otroligt särskilt med tanke på att den kult som påbörjats i Miletos upphörde i och med hans 

död. Det finns inte heller några tecken på att det någonsin har funnit en kult till Claudius i 

Efesos, det hade dessutom varit märkligt att upprätta en kult till en kejsare som varit död i 35 

år.59 Slutsatsen blir att kulten i det nya tempelt endast var tillägnad kejsarna i den flaviska 

dynastin. 

 

En annan fråga som diskuteras är när provinsens koinon fick tillstånd att bygga templet och 

när det faktiskt byggdes. D. Magie menar att templet stod färdigt redan under den tidigare 

delen av Domitianus styre men skriver samtidigt att det är oklart exakt när templet byggdes. 

Men eftersom templet senare kommer att kallas för Vespasianus tempel så anser han att det är 

troligt att det också byggdes under Vespasianus regeringstid.60 Magie’s teori bygger dock på 

en felaktig datering av prokonsuln L. Mestrius Florus ämbetsperiod.61 Denne prokonsul 

nämns i två av de tidigaste dedikationsinskrifterna och den felaktiga dateringen av hans 

ämbetsperiod till år 83/84 tidigarelade templets färdigställande.62 Även Burrell menar att 

tempelbygget kan ha påbörjats under en tidigare kejsare, kanske redan under Nero. En 

fördröjning i tempelbygget skulle kunna vara skälet till att templet inte kallas för Domitianus 

tempel utan istället för templet till sebasterna, helt enkelt eftersom Domitianus inte var den 

kejsare som ursprungligen varit föremålet för inrättandet av kulten. Burrell tänker sig att 

provinsen fick tillåtelse att börja bygga templet under Nero men att man var tvungen att göra 

en ny ansökan efter Neros död och fördömandet av hans minne. Tempelbygget skall således 

ha beviljats på nytt under Vespasianus men ha slutförts först under Domitianus.63  

 Friesen argumenterar för att templet invigdes i samband med att de tretton 

dedikationsinskrifterna sattes upp och att tillåtelsen att bygga templet gavs av Domitianus 

själv i början av hans ämbetsperiod. Med den nya dateringen av prokonsulernas 

                                                 
58 Burrell 2004, s61. 
59 Friesen 1993, s35f. 
60 Magie 1950, s572. 
61 Burrell 2994, s63. 
62 IvE 6.2048; IvE 2.234. Werner Eck har daterat Florus ämbetstid till år 88/89 genom att argumentera för att 
ämbetsperioderna överlappade varandra. Hans dateringar är nu mera allmänt accepterade (Eck 1982  non vidi). 
63 Burrell 2004, s63. 
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ämbetsperioder kan alla tretton dedikationsinskrifterna dateras till mellan 89-91. Med tanke 

på att inskrifterna har ett snarlikt innehåll och sattes upp inom en så begränsad tidsperiod är 

det mycket troligt att de skall kopplas till invigningen av själva templet. Friesen anser  

dessutom att den tidsperiod som ligger mellan Domitianus tillträde och templets invigning var 

fullt tillräcklig för att efesierna skulle kunna gå igenom ansökningsprocessen och uppföra 

själva templet. Han ser därför inget skäl till att anta att tillståndet till tempelbygget gavs under 

någon av de tidigare kejsarna.64   

2.2.3. Kultens påverkan på Efesos ställning i provinsen 

Inrättandet av en ny kejsarkult i Efesos förändrade stadens status och förhållande till övriga 

städer i provinsen.65 Som redan nämnts förekom det konkurrens och tävlan mellan olika 

städer. Det pågick en kamp om status och titlar där kejsarkulten hade en mycket viktig roll att 

spela. Att få bygga ett provinstempel i sin stad kunde bland annat föra med sig att staden fick 

vara värd för återkommande festivaler som de andra städerna inbjöds att deltaga i. Det 

förekom ofta att städerna sände representanter till festivaler som pågick i andra städer. Dessa 

representanter deltog sedan i offerprocessionen där de olika städerna fick mäta sig med 

varandra. Städernas betydelse rankades genom delegaternas position i processionen.66 Efesos 

fick också en högre position i förhållande till imperiet, de förmögna medborgarna fick tillgång 

till mer framstående ämbeten och hela staden kunde dra nytta av nya ekonomiska intäkter.67 

 I de tretton dedikationsinskrifterna blir det tydligt hur de omkringliggande städerna vill 

positionera sig själva i förhållande till Efesos. Price skriver att politiska relationer mellan 

olika städer ofta uttrycktes i termer av kult i grekiska sammanhang. Kejsarkulten kunde skapa 

både enhet och splittring.68 De två fria städerna Afrodisias och Stratonikeia ger titeln 

neokoros till Efesos och erkänner därmed stadens position, men samtidigt ägnas mycket 

utrymme åt att trycka på den egna stadens höga ställning. Betoning läggs på städernas frihet 

och på att deras deltagande är frivilligt. Inskrifterna dokumenterar givarstädernas fromhet och 

deltagandet i den gemensamma provinskulten.69 Afrodisierna använder ord som euvse,beia 

(fromhet, lojalitet) och euv,noia (välvilja) för att beskriva sin egen inställning till såväl 

sebasterna som staden Efesos. På detta vis får de en chans att lyfta fram sina egna dygder och 

förtjänster. Friesen menar faktiskt att inskrifterna lyfter fram de andra städerna i provinsen på 

                                                 
64 Friesen 1993, s42f., 49. 
65 Friesen 1993, s38. 
66 Price 1984a, s64, 128f.  
67 Friesen 1993, s38. 
68 Price 1984a, s130f. 
69 Burrell 2004, s62. 
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bekostnad av Efesos.70 Burrell kritiserar Friesen på denna punkt eftersom hon menar att de 

andra städerna kan lyfta fram sig själva utan att Efesos betydelse minskar.71 Detta är ett 

rimligt resonemang eftersom syftet med att sätta upp en inskrift av detta slag måste vara att 

man kan vinna något på att förhålla sig till en stad som har en högre ställning. Genom att sätta 

upp inskrifter i Efesos drog de andra städerna nytta av Efesos status samtidigt som den 

befästes snarare än förminskades. Att så många städer ansåg det vara värt att sätta upp 

inskrifter i Efesos tyder i sig på stadens särställning samt på betydelsen av att visa sin 

delaktighet i provinsens kejsarkult. 

2.2.4. Individers och gruppers förhållande till kulten 

Det var inte bara städer som hade nytta av att bli förknippade med en kejsarkult utan även 

mindre grupperingar samt enskilda individer. Detta blir tydligt i inskriftsmaterialet där det 

finns enskilda individer som dyker upp med en viss frekvens. I de tretton 

dedikationsinskrifterna nämns tre olika män som har titeln Varciere,wj th/j  vAsi,aj (Asias 

överstepräst). Flera personer kunde inneha denna titel samtidigt, det kunde alltså finnas mer 

än en överstepräst i provinsen Asia vid en given tidpunkt. Översteprästernas uppgift var att 

uttrycka provinsens vördnad för kejsaren.72  

 Översteprästen Tiberius Julius Dama Claudianus förekommer endast i den sista inskriften 

och han är inte heller känd från andra inskrifter, det enda hans namn avslöjar är att han var 

romersk medborgare.73 En person som förekommer oftare i källorna är Tiberius Claudius 

Ariston. Han omnämns som överstepräst i fyra av dedikationsinskrifterna och som neokoros i 

två av dem.74 Det är oklart vilka uppgifter som en neokoros för templet till sebasterna hade 

men det är möjligt att denna person hanterade administrativa och ekonomiska ärenden, 

alternativt att han betalade andra personer som tog på sig dessa ansvarsuppgifter.75 Tiberius 

Claudius Ariston var kanske en av de rikaste personerna i sin tid, han hade många olika 

ämbeten och bidrog till sin hemstad Efesos genom att donera pengar till ett antal 

byggnadsprojekt; bland annat en vattenledning och två fontäner. I inskrifter som satts upp till 

hans ära tackas han för att ha gett staden ”många vackra byggnader”.76 Plinius den yngre 

refererar också till Ariston som han beskriver som princeps ephesiorum (den ledande 

                                                 
70 Friesen 1993, s38-40. 
71 Burrell 2004, s62. 
72 Friesen 1993, s80f. 
73 IvE 2.241. 
74 Överstepräst: IvE 2.234; 2.239; 2.235; 5.1498. Neokoros: IvE 2.237; 2.241.  
75 Friesen 1993, s45-48. 
76 Thür 1995, s184f. Exempel på inskrifter som nämner Ti. Claudius Ariston och hans bidrag till staden: IvE 
2.234; 2.235; 2.239; 2.424; 2.425; 2.461; 5.1489; 7.3217. 
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medborgaren i Efesos).77 Det är i dedikationsinskrifterna till den nya kulten som Ariston’s 

namn förekommer för första gången. Efter detta associeras hans namn med nästan samtliga 

större offentliga ämbeten i staden.78 Även hans hustru innehade ett viktigt prästämbete i 

någon av stadens kulter.79 Den sista personen som förkommer i rollen av överstepräst i 

dedikationsinskrifterna är Tiberius Claudius Pheseinos.80 Han kommer inte ifrån Efesos utan 

ifrån Teos men var uppenbarligen tillräckligt inflytelserik för att bli utsedd till överstepräst i 

en provinskult.81 Dessutom var hans dotter och hans hustru båda översteprästinnor i provinsen 

Asia.82 Det rörde sig helt enkelt om en mycket inflytelserik familj. 

 De individer som nämns här var alla personer som tillhörde eliten i provinsen Asia och de 

började bli allt mer inflytelserika i och med, eller kanske på grund av införandet av den nya 

kulten. De möjligheter som öppnades upp i och med införandet av en provinskult till kejsaren 

utnyttjades således även av individer; att bli sammankopplad med kulten och inneha ett 

prästämbete höjde en persons status.83  

 

Price uppmärksammar att kejsarkulten inte endast var en offentlig företeelse utan att den även 

utövades i privata kollegier. Det var vanligt att kollegier som tillbad en annan gud eller 

gudinna även tog in kejsarkult i sin verksamhet men det fanns också sammanslutningar som 

helt ägnade sig åt tillbedjan av kejsaren.84 P. A. Harland har undersökt kollegiernas roll i 

kejsarkulten närmare och han menar att studiet av dessa kan hjälpa oss att bättre förstå hur 

kejsarkulten utövades på lokal nivå och varför den blev så populär.85 Det är inskrifter som 

utgör källmaterialet när det gäller dessa grupper. Det finns ett hundratal inskrifter från Efesos 

som kan kopplas till kollegier eller skrån som verkade i staden.86 I drygt tjugo utav dessa finns 

kopplingar till kejsarkult på ett eller annat sätt.87 Inskrifterna relaterar antingen till tillbedjan 

av kejsaren i privata eller offentliga sammanhang, till direkta eller indirekta kontakter med 

kejsaren, kejsarkulten eller funktionärer i kejsarkulten. Det finns ett antal inskrifter där 

                                                 
77 Plin. Ep. 6.31.3. 
78 Friesen 1993, s162. 
79 IvE 2.424; 2.424a. 
80 IvE 2.232; 2.232a; 2.233; 2.238; 2.237.  
81 Friesen 1993, s163. 
82 IGR 4.1571. Kvinnor började att utses till översteprästinnor i provinskulten i Asia på 40- eller 50-talet. De fick 
inte denna titel genom att de var gifta med en överstepräst eller som en hedersbetygelse. Dessa kvinnor var 
aktiva i kulten (Friesen 1993, s85,113). 
83 Friesen 1993, s162f. 
84 Price 1984a, s118.  
85 Harland 1996, 320. 
86 Harland 1996, 324 
87 IvE 22, 213, 215, 275, 293, 295, 425, 586, 719, 859a, 1213, 1503, 1506, 1600, 2037, 2061-63, 3329, 3817, 
4337. Inskrifterna kommer från de tre första århundradena e.Kr. 
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kollegier ärar kejsaren men det finns också inskrifter där ett kollegium äras vid sidan av en 

gud eller kejsaren. Det förekom även att kollegier kunde dedicera statyer eller byggnader till 

kejsaren. Det finns ett sådant exempel i Efesos där fiskarnas och fiskhandlarnas skrå dedicerat 

en byggnad till Nero samt till hans mor och hustru, och till romarnas och efesiernas demos. 

Harland vill poängtera att dessa grupper inte var isolerade enheter som endast var engagerade 

i det som skedde inom gruppen, utan att de hade viktiga relationer till det omgivande 

samhället. Detta tog sig bland annat uttryck i relationen till lokala välgörare men mer 

betydelsefulla kollegier kunde ha nätverk som sträckte sig långt utanför den egna staden, ända 

till kejsaren själv. Det framgår också av inskrifterna att kollegier kunde vara engagerade i 

festivaler till kejsarens ära och att det förekom direkt tillbedjan av kejsaren inom dessa 

grupper.88 Av de inskrifter som Harland nämner är det så långt jag kan se endast en som 

säkert kan dateras till Domitianus regeringstid. Denna inskrift som handlar om offer och 

mysterier som riktas till kejsaren kommer att studeras närmare nedan (2.2.7.). Jag anser det 

dock troligt att kollegier och liknande grupper i samhället också påverkades av införandet av 

en ny kult. På samma sätt som det var viktigt för individer var det även viktigt för dessa 

grupperingar att förhålla sig till kejsarkulten. Genom att sätt upp inskrifter som 

sammankopplade gruppen med kejsaren och kulten till honom kunde gruppen positionera sig 

själv i stadens sociala, religiösa och politiska liv.  

2.2.5. Tempel, kultbild och stadsbild 

Kejsaren hade stor inverkan på arkitekturen i de grekiska 

städerna i Mindre Asien. Det var inte bara tempel som byggdes 

till kejsarens ära utan även portar, pelargångar och fontäner.89 I 

Efesos finns till exempel en fontän tillägnad Domitianus (fig.3). 

Statyer och bilder av kejsaren återfanns överallt och stadsbilden i 

sig blev en ständig påminnelse om härskaren.90 I Efesos innebar 

inrättandet av den nya kejsarkulten inte bara att ett tempel 

uppfördes; flera andra byggnadsprojekt sattes också igång. Bland 

annat byggdes idrottsanläggningar och en stor badanläggning i 

hamnområdet, som skulle användas under de spel som var 

sammankopplade med kulten. Från nittiotalet och framåt leddes 

                                                 
88 Harland 1996, s324-228; 333-334. 
89 Price 1984a, s169. 
90 Zanker 1988, s299.  

 

Fig. 3. 

 Domitianus fontän. 
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och finansierades byggnadsprojekten av Ti. Claudius Ariston.91 När det gäller templet till 

sebasterna finns ingen direkt information om vem eller vilka som bekostade bygget även om 

Ariston kunde vara en tänkbar kandidat. Price skriver att det är möjligt att de tretton städerna 

som representeras i inskrifterna också var delaktiga i finansieringen av tempelbygget. Men det 

finns inga direkta belägg för att så var fallet.92   

 

Det nya templet i 

Efesos byggdes 

ovanpå en konstgjord 

terrass i anslutning till 

den övre agoran i 

staden (fig.4). 

Terrassen som 

byggdes just för detta 

ändamål var endast 

50x100 meter stor 

men måste ändå ha 

utgjort ett stort 

byggnadsprojekt. 

Bygget förändrade stadsbilden eftersom platsen för terrassen tidigare varit ett bostadsområde 

som nu förvandlades till en del av den offentliga agoran. Vägen upp till terrassen gick via två 

monumentala trappor, en i norr och en i sydöst.93 Av templet finns idag endast grunden kvar. 

Utifrån de arkeologiska lämningarna samt avbildningar av templet på mynt har en 

rekonstruktion gjorts av templets utformning (fig.5). Templets bas är 34x24 meter, från 

marknivå leder sex trappsteg upp till templet som har haft 8x13 kolonner. Cellan har haft fyra  

                                                 
91 Scherrer 2001, s74. Dateringen av gymnasiet och badanläggningen har varit omdebatterad. Det finns tre 
inskrifter som är viktiga för dateringen. Den första inskriften IvE 2.508 återfanns på en statybas inne i 
badanläggningen och denna kan dateras till år 92/93 genom en namngiven prokonsul. Eftersom statyn troligtvis 
var en del av den slutliga utsmyckningen av badet borde byggnaden ha varit så gott som färdigbyggd vid detta 
datum. Den andra inskriften IvE 2.430 är dock daterad så sent som till 130/31 återigen genom namngivning av 
prokonsuln. Det är en hedersinskrift till en välgörare som har försett badet med en marmorförstärkning. 
Arkeologiska undersökningar har dock visat att marmorbeklädnaden var del av en senare ombyggnad av 
gymnasiet. Den sista inskriften IvE 2.518 hittades på porten in till gymnasiet och knyter byggnaden direkt till 
Domitianus regeringsperiod. Inskriften nämner en person som dedicerat en grupp statyer men har också 
innehållit Domitianus namn innan detta blev raderat (Friesen 1993, s121-123).   
92 Price 1984a, s129. 
93 Burrell 2004, s63f. 

Fig. 4. Terrassen till templet sedd från den norra sidan. 
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pelare och mäter invändigt cirka 7,5x13 

meter.94 Templet skiljde sig bara på två 

punkter från den typiska planen för 

joniska tempel. Dels saknade templet en 

opisthodomos, ett rum som brukade ligga 

bakom cellan, och templet hade två 

kolonner mindre än normalt. När det 

gäller kolonnordningen kan fastslås att den med säkerhet inte var dorisk, om den däremot var 

korintisk eller jonisk går inte att avgöra säkert.95 Utifrån de lämningar som finns kvar av 

templet finns det egentligen inget som visar på att det skiljde sig från andra tidigare 

stadstempel till hellenistiska härskare.96 Byggnaden var ett medelstort tempel i grekisk stil 

som var placerat nära mitten av tempelområdet, som i sin tur upptog hela den konstgjorda 

terrassen. Trappstegen upp till templet finns runt hela byggnaden och inte endast på framsidan 

vilket vanligen var fallet när det gällde romerska tempel. Framför templet fanns också ett u-

format altare, förekomsten av sådana altaren var vanlig för framstående tempel i Asia, bland 

annat fanns ett sådant altare vid Artemistemplet i Efesos.97 Altaret stod ovanpå en plattform 

med kolonner och trappsteg och hade reliefer som avbildade vapen och offerhandlingar 

(fig.6).98 Utmed alla sidor ovanpå terrassen, bortsett från norra sidan, byggdes en stoa. Den  

norra sidan som vätte mot 

torget och gatorna nedanför 

lämnades obebyggd så att 

templet blev synligt nerifrån. 

Höjden på terrassen var också 

som högst på norra sidan där 

den mätte 10,4 meter. Längs 

med hela den norra sidan av 

terrassen fanns affärer och 

utanför affärerna fanns en cirka 

5 meter bred pelarhall. Utanför 

pelarhallen i sin tur har det stått  

                                                 
94 Friesen 1993, s63-64. 
95 Burrell 2004, s64. 
96 Vermeule 1968, s18. 
97 Friesen 1993, s66-68. 
98 Burrell 2004, s64. 

Fig. 5. Rekonstruktion av templets och altarets  

utformning. 

 

Fig. 6. De bevarade delarna av altaret med krigsmotiv på 

långsidan och offermotiv på kortsidan.   
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en fasad som var lika hög som själva terrassen. Fasaden 

har bestått av tre våningar; underst doriska 

halvkolonner, i mitten pelare med skulpterade figurer 

och längst upp ytterligare en rad halvkolonner, dessa 

möjligtvis i korintisk stil (fig.7). Friesen vill identifiera 

de två statyer som finns bevarade i fasaden som gudarna 

Attis och Isis. Han betraktar monumentet som ett sätt att 

kommunicera att de vanliga gudarna uttryckte sitt stöd 

till kulten av kejsarna.99 Han skriver: “The message was 

clear: the gods and goddesses of the the peoples 

supported the emperors; and, conversely, the cult of the 

emperors united the cultic systems, and the peoples, of 

the empire.”100 Burrell ifrågasätter både Friesens 

identifiering av gudarna och hans tolkning av 

monumentet. Statyerna är enligt henne avbildningar av 

barbarer och inte av gudar. Dessa utgör därför snarare världsliga symboler med krigisk 

anknytning som skall föra tankarna till imperiets triumf.101   

 Ett viktigt fynd som användes för dateringen av templet är 

huvudet och vänster underarm från en koloss-staty (fig. 8-9). 

Förutom dessa delar hittades även en sämre bevarad 

högerarm samtmindre delar av statyns ben. Denna staty som 

har stått i provinstemplet i Efesos identifierades först som en 

avbildning av Domitianus.102 Vermeule skriver att 

avbildningarna av de flaviska kejsarna överlag i Grekland 

och Mindre Asien utseendemässigt inte har så stor likhet med 

kejsarna själva. När det gäller den nämnda koloss-statyn 

menar han att porträttet är så ”allmänt” att det skulle kunna 

föreställa vilken som helst av de flaviska kejsarna.103 G. 

Daltrop kunde dock efter en ny undersökning av flaviernas 

ikonografi konstatera att koloss-statyn inte var en avbildning  

                                                 
99 Friesen 1993, s66-75. 
100 Friesen 1993, s75. 
101 Burrell 2004, s64. 
102 Burrell 2004, s64. 
103 Vermeule 1968, s229, 232. 

 

Fig. 7. En bit av fasaden framför 

terrassen med de två bevarande 

våningarna.  

 

Fig. 8. Huvudet på koloss-

statyn. 
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av Domitianus utan av hans äldre bror Titus. Till följd av den nya 

identifieringen ifrågasätter han även ifall templet i sig bör kopplas 

till en kult för Domitianus.104 Men som jag konstaterat ovan var 

inte kulten endast tillägnad den regerande kejsaren utan samtliga 

kejsare i den flaviska dynastin. Faktum är att även en tredje hand 

från en koloss-staty har hittats vilket klart visar att det fanns fler 

än en kultstaty. Det är fullt möjligt att tre koloss-statyer, en av 

Vespasianus, en av Titus och en av Domitianus, har stått inne i 

templets cella.105    

Att döma av fragmenten från statyns ben har åtminstone en av 

kultstatyerna avbildat en stående härskare och någon av statyerna 

har hållit ett spjut i sin vänstra hand. Utifrån storleken på Titus-

statyns huvud, som mäter 1,18 meter på höjden, uppskattas att den 

stående statyn i sin helhet kan ha varit så hög som 7 meter 

(fig.10).106 Koloss-statyer av kejsare var vanligtvis inte så här 

stora i Mindre Asien.107 Det finns dock exempel på att kultstatyer 

till gudar och gudinnor kunde vara i en liknande storlek. I Klaros 

som också låg på Mindre Asiens västkust fanns det statyer av Apollon, Artemis och Leto som 

var sju till åtta meter höga.108 Slutsatsen att stayn av Titus var akrolitisk, det vill säga var 

tillverkad i både marmor och trä, dras utifrån undersökningar av halsens nedre del. Detta 

innebär att huvud, armar och ben var tillverkade i marmor men att statyn hölls samman av en 

träkonstruktion som också utgjorde resten av kroppen. De delar som tillverkades i trä kunde 

antingen målas, förgyllas eller täckas med brons.109 Price menar att det är troligt att statyn 

hade en militär klädnad. Detta har särskild betydelse eftersom den militära klädnaden 

anknyter till den hellenistiska kulttraditionen. Från och med 100-talet f.Kr började grekerna 

att ära framstående romare genom att framställa dem som krigare i likhet med Alexander den 

Store. De militära segrarna och den fred som skapats med hjälp av romarnas krigsmakt var 

också en del av imperiets ideologi. Kejsar Domitianus var själv mån om att lyfta fram sina 

militära segrar.110  

                                                 
104 Daltrop et.al. 1966, s26, 38, 86, 100, pl.15b. Non vidi.  
105 Burrell 2004, s64. 
106 Burrell 2004, s64. 
107 Friesen 1993, s63. 
108 Price 1984a, s187f. 
109 Burrell 2004, s64. 
110 Price 1984a, s182f. 

Fig. 9. Vänster 

underarm från koloss-

statyn.  
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Porträttet av Titus liknar inte de standardporträtt av 

honom som fanns i Rom utan är utfört i  

barockstil av lokala hantverkare från Asia.111 Statyns 

huvud har en stark vridning åt vänster och håret på 

vänster sida om ansiktet ligger långt fram för att det 

skall synas framifrån. Ansiktet är något asymmetriskt 

och anpassat för att ses nedifrån på långt avstånd, till 

exempel är höger öga större än det vänstra. Det finns 

också ett antal drag i porträttet som ger associationer till 

den avbildades apotheosis; han avbildas med öppen 

mun, djupt liggande ögon, en rynkad panna och ett 

lockigt hårsvall. Dessa drag plockades upp av skulptörer 

i Mindre Asien från porträtt av Alexander den Store och 

användes för att överföra idén om gudomligt ledarskap 

på romerska härskare.112 Price ser koloss-statyer som 

det mest extrema sättet att likna kejsaren vid gudarna och kommenterar att detta måste ha haft 

ett stort inflytande över vanliga människor. Det var inte ovanligt att statyer av människor var 

något större än den avbildade personen var i verkligheten men det ansågs inte lämpligt att 

människor avbildades i en icke mänsklig skala. För avbildningar av kejsaren gällde 

uppenbarligen andra regler, han kunde på samma sätt som gudarna framställas som 

övermänsklig.113  

 

R. R. R. Smith har i sina studier av sebasteion i Afrodisias lyft fram betydelsen av att studera 

skulptur för att få en uppfattning om hur majoritetsbefolkningen betraktade kejsaren. Statyer 

och byster av kejsaren var det primära medlet för att presentera kejsarens person och hans 

närvaro. Smith undersöker vilket visuellt och allegoriskt språk som används för att presentera 

det romerska styret i Mindre Asien. Författaren beskriver sebasteion i Afrodisias och de 

reliefer som finns bevarade från detta byggnadsverk och ger så en bild av hur kejsarna och 

den romerska makten presenterades här under den julio-claudiska dynastin. Relieferna från 

Afrodisias har ursprungligen suttit på de fasader som stod på varsin sida av den väg som ledde 

fram till själva templet. Den fasad som stått längs med tempelterrassen i Efesos har vissa 

                                                 
111 Friesen 1993, s62. 
112 Burrell 2004, s65. 
113 Price 1984a, s187f. 

 

Fig. 10. Rekonstruktion av koloss-

statyn. 
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likheter med dessa fasader. Både fasaderna i Afrodisias och den i Efesos har tre våningar med 

kolonner; i botten doriska kolonner och på översta våningen korintiska. Den stora skillnaden 

är förståss att utrymmet mellan kolonnerna på fasaderna i Afrodisias på de två övre 

våningarna har täckts av reliefer medan fasaden i Efesos endast har skulptur på själva 

kolonnerna på den mittersta våningen.  

 

De teman som återfinns på de bevarade relieferna i Afrodisias är enligt 

Smith kejsarnas gudomlighet, kejsarnas seger över folk och provinser 

samt inkorporationen av de romerska kejsarna i den grekiska 

mytologin.114 Frågan är om några av dessa teman kan identifieras i 

kulten till de flaviska kejsarna i Efesos? Materialet är inte på långa 

vägar lika omfattande som det i Afrodisias men utifrån genomgången 

ovan menar jag att några av dessa teman ändå kan identifieras. 

Kejsarens och imperiets segrar uttrycks tydligt i på flera sätt. Altaret 

framför templet har ett uppenbart militärt tema såväl som statyn av 

Titus där han framställs som en krigare. Skulpturerna på fasaden 

(fig.11) är troligtvis avbildningar av barbarer och kan därför ses som en 

representation av de besegrade folken. Storleken på kultstatyn 

kommunicerar i sig kejsarens gudomlighet men sättet som kejsaren 

porträtteras på för också tankarna till den hellenistiska traditionen med 

dess porträtt av gudomliga härskare i Alexander den Stores efterföljd. Det element som 

saknas i kulten i Efesos är den tydliga kopplingen till den grekiska mytologin som finns i 

Afrodisias. 

2.2.6. Festivaler till kejsarnas ära 

Kejsarkulten hade en stor betydelse i en stadsbefolknings gemensamma liv och var inte något 

som endast berörde den lokala eliten. Som jag tidigare nämnt var religiösa festivaler 

betydelsefulla för relationen mellan städer med de påverkade först och främst stadens inre liv 

på ett märkbart sätt. Festivalerna fungerade som en manifestation av kejsarkulten där de 

bakomliggande idéerna som kulten omfattade levandegjordes. Festivaler som var tillägnade 

kejsarkulten innehöll samma element som andra grekiska festivaler; processioner, offer, fester 

och spel. Under festivaler dekorerades tempelbyggnader med blomsterkransar och girlanger 

och djur offrades på altaren utanför. Men firandet var inte på något sätt begränsat till templen 
                                                 
114 Smith 1987, s89, 93, 95-97. 

 

Fig. 11. 

Skulpturpelare på 

fasaden framför 

terrassen. 
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utan skedde i hela staden. Offer utfördes även på stadens torg och i vissa fall i andra offentliga 

byggnader. Stadens teater och idrottsanläggningar brukades också under festligheterna. Under 

den hellenistiska tiden anordnades idrottstävlingar i gymnasier för att ära hellenistiska kungar 

och Roma, och denna tradition fortsatte under de romerska kejsarna. Ett gymnasium var en 

viktig offentlig plats, här kunde offer till kejsaren med efterföljande banketter hållas. Hela 

staden var ansvarig för att organisera festivalerna och beslutet om en festival skulle hållas 

eller inte fattades ofta gemensamt av stadens boule och folket. Festivaler anordnades för det 

mesta på en återkommande basis men mer spontana festivaler kunde också hållas till följd av 

någon särskild händelse som till exempel tillträdandet av en ny kejsare. Det var vanligt att 

kejsarkulten inkorporerades i redan befintliga festivaler till lokala gudomar vilket skapade en 

nära relation mellan kejsaren och stadens traditionella gudar. Men det förekom även 

regelbundna festivaler som inrättats enbart för kejsaren. Dessa festivaler innehöll ofta 

tävlingar antingen i musik eller idrott.115 Det finns ingen tydlig koppling mellan 

provinsfestivaler, det vill säga festivaler till kejsarens ära som inrättats på initiativ av hela 

provinsen, och de städer som fått en provinskult. När en stad fick en provinskult inrättades 

inte automatiskt en ny festival.116 Samtidigt kunde provinsfestivaler hållas av städer som inte 

var neokoros av en kejsarkult.117 Den första provinsfestivalen som ägde rum i Asia var den i 

Pergamon till Roma och Augustus, denna festival firades troligtvis varje år under en 

femtioårsperiod. Efter detta började dock Pergamon få konkurrens av andra städer.118 Det 

finns sammanlagt åtta olika städer i Asia som har haft återkommande provinsfestivaler för 

kejsaren med medföljande tävlingar. Festivalerna och spelen i dessa städer återkom var fjärde 

år, detta innebär att provinsen som helhet i genomsnitt hade två sådana festivaler per år.119 

När det gäller Efesos fanns det troligtvis en provinsfestival i staden redan innan kulten till 

sebasterna inrättades under Domitianus regering.120  

 Det finns dock tecken som tyder på att det i samband med byggandet av det nya templet, 

gymnasiet och badanläggningen också inrättades nya spel till Domitianus ära. I en inskrift 

från Iasos som innehåller en uppräkning av en idrottsmans segrar nämns de ”olympiska 

spelen” i Efesos för första gången: inskriften dateras till år 90.121 Ursprungligen hörde 

olympiska spel givetvis hemma i Olympia i Grekland där de anordnats sedan 700-talet f.Kr 
                                                 
115 Price 1984a, s101-104, 108-110. 
116 Burrell 2004, s335. 
117 Friesen 1993, s114f. 
118 Price 1984a, s104. 
119 Friesen 1993, s114f. De åtta städerna som hade provinsspel var Pergamon, Smyrna, Efesos, Kyzikos, 
Philadelfia, Laodikeia, Sardes och Tralles. 
120 Burrell 2004, s335.  
121 IvI 1.108. 
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till guden Zeus ära.122 Under den romerska perioden startas dock nya spel i Mindre Asien som 

var modellerade på de grekiska föregångarna123 och som även i vissa fall använde sig av 

dessas namn.124 I den ovan nämnda inskriften står det om en man som har vunnit de 

olympiska spelen i Efesos en gång samtidigt som det står att han även har vunnit Asia’s 

provinsspel i Efesos vid två andra tillfällen. Detta visar tydligt på att en ny festival med nya 

spel hade upprättats samtidigt som de gamla spelen fanns kvar. Efter denna inskrift finns inga 

referenser till dessa olympiska spel förrän under kejsar Hadrianus då spelen verkar ha satts 

igång igen efter en period av uppehåll. Det skulle kunna vara så att spelen startades under 

Domitianus men upphörde efter hans död och inte infördes igen förrän efter cirka fyrtio år. 

Kopplingen mellan Hadrianus och Zeus Olympios är känd både ifrån Athen och ifrån 

inskrifter i Efesos från mitten av hundratalet. Men Friesen menar att det också finns en säker 

koppling mellan de olympiska spelen i Efesos och Domitianus. Eftersom spelen upphörde i 

och med Domitianus död och förbannelsen av hans minne, måste kopplingen till honom ha 

varit stark; annars skulle spelen ha kunnat fortsätta till äran av de övriga sebasterna.125 Det 

finns även ett mynt ifrån Efesos som kopplar samman Domitianus och Zeus Olympios. På 

myntets framsida finns Domitianus porträtt men texten på myntet är inte tydlig. På frånsidan 

syns Zeus sittandes på en tron med en spira i sin vänstra hand, i sin högra hand håller Zeus en 

liten kultstaty av Artemis och texten på denna sida av myntet lyder Zeu.j vOlu,mpioj vEfesi,wn 

(Efesiernas Zeus Olympios).126 Friesen tolkar detta mynt som en assimilering av Domitianus 

med Zeus och menar samtidigt att det placerar kejsaren i ett direkt förhållande till efesiernas 

Artemis. Han går så långt att han säger att myntet representerar en stor omorganisation i 

stadens gudomliga hierarki.127  

 

Även om Friesens slutsatser utifrån detta mynt är lite väl långtgående blir kopplingen mellan 

Domitianus och olympiska spel tydligare när man tittar närmare på de byggnationer som 

gjordes i hamnområdet under hans ämbetsperiod. I området byggdes tre sammanhängande 

byggnader; ett bad, ett gymnasium och en palaestra (fig.12). Komplexet som helhet mätte 360  

                                                 
122 Spawforth 2003; Richardson 2003. 
123 De största atletiska spelen i Grekland var de olympiska, de pythiska, de nemeiska och de isthmiska spelen 
(Instone 2003). 
124 Arnold 1972, s17; Newby 2005, s247; Dmitriev 2005, s270; Mitchell 1993, s217-225; Friesen 1993, s118;för 
en lista över “olympiska spel” i medelhavsvärlden se Lämmer 1967, s2 (non vidi). 
125 Friesen 1993, s117-119. 
126 BM Ionia 75 #215. Friesen skriver att texten på myntets framsida lyder: Domitiano.j Kaisar Sebasto.j 
Germaniko,j (Domitianus Caesar Sebastos Germanikos), (Friesen 1993, s119). Denna text finns dock inte 
återgiven i BM Ionia. 
127 Friesen 1993, s118-121. 
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meter på längden och den största 

byggnaden, gymnasiet var 240 meter 

bred. I inskrifter kallas badet för 

sebasternas eller sebastens bad och 

det nämns också i samband med 

gymnasiet (fig.13).128 Byggnadernas 

utformning och förhållande till 

varandra skiljer sig på flera punkter 

från andra liknande byggnader i 

Mindre Asien. Det finns inget annat 

exempel på att ett gymnasium har 

inkorporerats med ett bad och en 

palaestra på detta vis. Gymnasiet i sig 

hade också en unik utformning 

eftersom hela byggnaden bestod av ett 

stort rum, 200x240 meter, med två 

kolonnhallar som löpte längs sidorna. 

Förklaringen till dessa särdrag skulle kunna vara att komplexet är byggt med 

idrottsanläggningarna i Olympia som förebild. Vid de första utgrävningarna av platsen 

uppmärksammades likheterna mellan palaestran i Efesos och den i Olympia. Båda 

byggnaderna var fyrkantiga och omgivna av en kolonnad med bakomliggande rum och i båda 

fallen fanns det en dörr som ledde in till gymnasiet. I gymnasiet i Olympia fanns det också två 

kolonnader, gångarna mätte 220 meter vilket även var längden på stadens löparstadion. I 

Efesos mätte dessa gångar 200 meter vilket motsvarade längden på denna stads löparstadion. 

Båda gymnasierna har alltså använts för löpträning inför tävlingar.129 

                                                 
128 IvE 4.1104; IvE 4.1125; IvE 4.1155. Dessa tre inskrifter talar alla om ett bad som kallas för sebasternas bad/ 
sebastens bad. Det är något oklart vilket av baden i Efesos som åsyftas (Vediusbaden har föreslagits) men det 
finns två saker som talar för att det rör sig om den aktuella kombinerade bad- och idrottsanläggningen. För det 
första så är två av inskrifterna upphittade i närheten av anläggningen och således långt ifrån Vediusbaden. Två 
utav inskrifterna hittades på och intill ”Arkadian street” (se fig. 12), den tredje hittades i en olivlund utanför 
Efesos. För det andra så innehåller också samtliga inskrifter en referens till en ämbetsman som i inskrift IvE 
4.1104 kallas för Vareciere,wj tou/ su,npantoj xustou/ kai. Vepi. Balanei,wn tw/n Seba(stw/n) (överstepräst av hela 
gymnasiet och sebasternas bad) och i de två övrig inskrifterna även kallas för xusta,rchj (Xystark). Den 
beskrivning som ges i inskrifterna ger intrycket att det rör sig om ett stort komplex med bad och gymnasium och 
det finns inga andra byggnader i Efesos som stämmer in på den beskrivningen. Dessutom namnges 
översteprästen eller Xystarken (IvE 4.1155) och hans namn har hittats på ytterligare en fragmentarisk inskrift 
som upphittats inne i själva gymnasiet (IvE 4.1089). (Friesen 1993, s134-137).      
129 Friesen 1993, s124-132. 

 

Fig. 12. Ritning över bad- och gymnasiekomplextet i 

hamnområdet. 
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Fig. 13. De bevarade lämningarna av hamnbadet i Efesos 

Sammantaget tyder inskriften som nämner olympiska spel i Efesos, kopplingen som görs 

mellan Domitianus och Zeus Olympios samt byggnationerna i hamnområdet på att nya 

tävlingar till kejsarens ära infördes under Domitianus. Att de upphör efter Domitianus död 

tyder i sin tur på att de var starkt kopplade till honom som person. Detta innebär att invånarna 

i Efesos förutom den återkommande provinsfestivalen till kejsarens ära också i och med 

upprättandet av kulten till sebasterna hade infört nya festligheter med olympiska spel som var 

avsedda att hedra den levande kejsaren. Det finns inga beskrivningar av hur dessa festligheter 

och spel gick till men utifrån studier av andra liknande festivaler som hölls i städer i Mindre 

Asien kan slutsatsen dras att sådana tillställningar hade en stor inverkan på staden och dess 

invånare.    

2.2.7. Offer och mysterier 

Här vill jag titta närmare på de offer och andra ritualer som utfördes i kejsarkulten. Som redan 

nämnts har studiet av ritualer och deras betydelse i kejsarkulten lyfts fram under senare år (se 

1.1). Offer förekom i kejsarkulten både i privata och offentliga sammanhang och kunde 

förrättas av såväl individer som representanter för större grupper, som till exempel en stad 

eller en hel provins. Vid särskilda tillfällen, till exempel en festival offrades stora djur; 

vanligtvis tjurar. Andra typer av offer var libationer, offerkakor och rökelse. Det källmaterial 

som finns tillgängligt för studiet av offer i kejsarkulten är dock begränsat, det rör sig främst 
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om inskrifter som antingen beskriver offerhandlingen alternativt anger föreskrifter för 

offret.130  

 Enligt Price kan man i studiet av de olika ritualer som används i kejsarkulten se att 

kejsaren skiljde sig från de övriga gudarna. Kejsaren var dock inte en vanlig människa som 

endast tillbads som en hjälte, kejsarens makt och höga ställning liknade mer den som de 

olympiska gudarna besatt. Kejsaren fick därför en ställning mellan gud och människa, och på 

detta vis utgjorde kejsarkulten en slags mellannivå i det religiösa medvetandet. Denna slutsats 

drar Price utifrån det språk som används för att beskriva offren till kejsaren. I källorna ligger 

tyngdpunkten på offer som görs för kejsaren och inte till honom. Enligt Price finns det bara ett 

enda exempel på att en präst i kejsarkulten utför ett offer till kejsaren. Även om det ibland 

talas om offer till olika gudar och kejsaren i samma mening anser Price att det endast är 

språket som jämför kejsaren med gudarna men inte den faktiska ritualen. När en ny kejsare 

kom till makten, hade vunnit en militär seger eller var på besök i en stad utfördes offren till de 

”vanliga” gudarna för kejsarens välgång. Det förekommer dock offer som riktas direkt till 

kejsaren men Price menar att dessa fall innehåller tvetydigheter. Offer kunde också utföras 

med olika syften, antingen som ett sätt att visa vördnad och tacksamhet eller för att be guden 

om något. Det finns inget exempel från kejsarkulten på offer som tillhör den senare kategorin, 

detta är en tydlig skillnad mellan offren till kejsaren och övriga gudar, menar Price. Det finns 

inte heller något exempel på att man offrade för någon av de övriga gudarna, sådana offer 

skedde endast till kejsarens förmån.131  

 Friesen kritiserar Price’s resonemang på flera punkter. För det första invänder han emot 

Price behandling av källorna och hans utgångspunkt i att offren för kejsaren utgör normen och 

att det som avviker ifrån detta skall betraktas som tvetydiga undantag. Friesen lyfter också 

fram det som han betraktar som ytterligare exempel på att det inte nödvändigtvis gjordes 

någon åtskillnad mellan kejsaren och gudarna i ritualen.132 I en inskrift från Eresos som hedrar 

en präst läser vi följande: ”priest and highpriest for life of the Sebastoi and all the other gods 

and goddesses.”133 En annan inskrift kommer från Efesos (dateras till år 102-114) och den är 

uppsatt av en grupp läkare som skriver följande om sig själva: ”the doctors who sacrifice to 

forefather Asklepios and to the Sebastoi.”134 Friesen ser det inte som en motsättning att det 

förekom offer både för och till kejsarna. Han anser att Price fokuserar för mycket på vad 

                                                 
130 Price 1984a, s207-209. 
131 Price 1984a, s210-220, 233. 
132 Friesen 1993, s147-149. 
133 IGR 4.18. (Övers. Friesen 1993). 
134 IvE 3.719. (Övers. Friesen 1993). 
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offren säger om kejsarnas förhållande till de övriga gudarna och poängterar därför att det 

centrala i sammanhanget inte är frågan om gudomlig ontologi. Istället skall de olika typerna 

av offer tolkas utifrån sin kontext. När offer skedde till kejsaren skedde detta för att kejsarna 

”fungerade” som gudar i förhållande till utövaren samt i det sociala livet. Samtidigt kunde 

offer göras för kejsarna eftersom kejsarna i sin tur inte var oberoende av de andra gudarna. 

Offrandet handlade inte främst om att uttrycka att någon var gudomlig utan var snarare ett sätt 

att upprätthålla riktiga relationer. Offren till och för kejsaren kompletterade således varandra i 

det större system som offrandet utgjorde.135  

 De offerhandlingar som riktades till gudarna och även i vissa fall till kejsaren bottnade 

alltså i en världsbild där både gudarna och kejsarna var viktiga aktörer. Men de religiösa 

handlingar som riktades till kejsaren fungerade samtidigt som ett medel för att förstärka en 

världsbild där kejsarens makt var stor. Antropologen Geertz har visat att ritualen spelar en 

viktig roll när det gäller samspelet mellan social erfarenhet och världsbild. Genom att utföra 

en konkret handling, till exempel ett offer, understryks verkligheten i den gemensamma 

världsbilden.136 Ritualen upprätthåller och förstärker således de gemensamma 

föreställningarna om hur kosmos och samhället är ordnat.137 

 

Mot bakgrund av denna diskussion kring offrande i kejsarkulten vill jag titta närmare på en 

inskrift från Efesos som dateras till 88/89 och således är uppsatt i mitten av Domitianus 

ämbetsperiod i nära anslutning till provinskultens öppnande. Inskriften är ett brev från en 

grupp av tillbedjare av gudinnan Demeter till den romerske prokonsuln. 

 

To Lucius Mestrius Florus, proconsul, from Lucius Pompeius Apollonios of Ephesos. 

Mysteries and sacrifices are performed each year in Ephesos, lord, to Demeter Karpophoros 

and Thesmophoros and to the Sebastoi gods by initiates with great purity and lawful customs, 

together with the priestesses. In most years these practices were protected by kings and 

emperors, as well as the proconsul of the period, as contained in their enclosed letters. 

Accordingly, as the mysteries are pressing upon us during your time of office, through my 

agency the ones obligated to accoplish the mysteries necesserily petition you, lord, in order 

that, acknowledging their rights... 

(IvE 2.213 övers. Harland 2003)  

 

                                                 
135 Friesen 1993, s148-150. 
136 Geertz 1973, s112f. 
137 Harland 2003, s97, 104. 
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I inskriften nämns offer till Demeter och till kejsarna som också benämns som gudar. Förutom 

offer får vi också veta att mysterier ingår i den här gruppens religiösa tillbedjan. Det står klart 

att detta kollegium har funnits under lång tid och att utförandet av ritualerna har en lång 

historia, det var alltså inte ett nytt fenomen som uppkom under Domitianus styre. Men 

inskriften ger ändå ett exempel på hur kejsarkult kunde utövas i Efesos under den aktuella 

perioden. Jag anser att det är fullt möjligt att det förekom offer till kejsaren även om den 

typen av offer inte nödvändigtvis utgjorde normen.138 Det är därför rimligt att anta att det är 

just sådana offer som inskriften talar om. Det som gör inskriften ännu mer intressant är 

givetvis omnämnandet av mysterier, frågan är om ritualer av det slaget också hade sin plats i 

tillbedjan av kejsaren. Det finns andra exempel som tyder på att mysterier kan ha förekommit 

i kejsarkulten.139 Dessa har undersökts av H. W. Pleket som kommit fram till att mysterier 

utövades i kejsarkulten och att dessa mysterier innehöll samma element som mysterieriter till 

andra gudar. Framförallt undersöker han en inskrift som rör en grupp hymnsångare i 

Pergamon. Hymnsångarna utgjorde ett kollegium som firade kejsaren under återkommande 

mysteriefestivaler. I ritualen ingick rökelse, ljus, lampor, sånger och tal. Lamporna tros ha 

använts för att lysa upp gudens bild för de församlade någon gång under mysterieritualen. 

Inskriften nämner också eivko,nej (bilder) av Augustus och Livia. Andra inskrifter nämner 

funktionärer med titeln sebastofa,nthj, denna person motsvarade en ièrofa,nthj som var 

verksam vid mysterierna i Eleusis. En sebastofa,nthj uppgift var troligtvis att visa kejsarens 

bild.140  

 Inskriften om Demeter-tillbedjarna i Efesos nämner endast ”mysterier och offer” men 

beskriver dem inte närmare. Jag anser dock att det är troligt att det rörde sig om mysterieriter, 

liknande de som nämnts ovan, som riktades både till Demeter och kejsaren. Detta kollegium 

hade en lång tradition av att inkludera medlemmar av den kejserliga familjen i sin religiösa 

tillbedjan.141 I en inskrift som dateras till mellan år 19 och 23 nämns en kvinna som är 

prästinna åt ”Sebaste Demeter Karpophoros”.142 Här identifierar gruppen en medlem ur den 

kejserliga familjen med sin egen skyddsgudinna. Detta talar för att kulthandlingar till 

                                                 
138 Rives 2007, s152. 
139 Inskrift från Ancyra som talar om mysterier till Dionysos och Hadrianus, SEG VI. 59. En skadad inskrift från 
Efesos som talar om mysterier till kejsarna samt andra gudar och gudinnor, GIBM III.600. Inskrift från 
Pergamon som innehåller regler för en grupp hymnsångare där mysterieriter nämns, IvP 2. 374. I två inskrifter 
från Bithynien nämns två funktionärer som var verksamma vid mysterier i kejsarkulten, se vidare i Pleket 1965.  
140 Pleket 1965, s336-346. 
141 Inskrifter från början av det första århundradet och framåt som nämner denna grupp: IvE 213; IvE 1595; IvE 
4337; IvE 1210; IvE 1270. 
142 IvE 4337. 
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kejserliga personer var en integrerad del av detta kollegiums verksamhet. De kejserliga 

gudarna var en viktig del av gruppens självförståelse, identitet och deras religiösa praktiker.143             

2.2.8 Kejsarens fall och kultens fortlevnad 

Som redan uppmärksammats (under punkt 2.2.2) raderades Domitianus namn efter hans död 

från inskriften som sattes upp av afrodisierna. Detta skedde också med många andra inskrifter 

i imperiet till följd av ett beslut i senaten.144 Suetonius skriver att senatorerna i Rom efter 

kejsarens död rusade till curian för att där ge order om att kejsarens bilder och sköldar skulle 

rivas ner och förstöras. De beslutade sedan ”att alla inskrifter som åsyftade kejsaren skulle 

utraderas överallt, och allt annat som påminde om honom skulle utplånas.”145 Domitianus var 

mycket impopulär hos senaten och det fanns goda skäl till detta. Han hade avrättat åtminstone 

elva senatorer av konsulsrang och hade dessutom sänt många andra i exil.146 Enligt Suetonius 

var folket till skillnad från senaten likgiltiga inför kejsarens död medan soldaterna i armén 

sörjde hans bortgång.147 Brian W. Jones menar att det i stort sätt var oundvikligt att 

Domitianus skulle bli fördömd av senaten eftersom han var den siste kejsaren i den flaviska 

dynastin. Att svärta ner Domitianus rykte var ett sätt att rättfärdiga lönnmordet på honom. 

Den efterträdande kejsaren Nerva och den nya kejserliga dynasti som kom med honom hade 

goda skäl att förmedla en ofördelaktig bild av den döde kejsaren. Detta har oundvikligen 

färgat de litterära källorna som uteslutande härrör från medlemmar ur den romerska 

aristokratin. Det betyder dock inte att den negativa bilden av kejsaren helt saknade grund i 

verkligheten. Domitianus saknade Vespasianus erfarenhet och Titus talang för medling. Han 

såg sig själv som en välvillig despot, en kung som bara gjorde sporadiska besök hos senaten, 

och han gjorde inga försök att dölja sin inställning för omvärlden. Han styrde enligt sin egen 

standard och ignorerade de traditioner som inte passade honom och skaffade sig på så vis 

många fiender.148  

 Domitianus har också framställts som en kejsare som hade höga gudomliga anspråk som 

ville bli benämnd som dominus et deus (herre och gud).149 Suetonius hävdar att kejsaren i en 

skrivelse i prokuratorernas namn skrivit, med åsyftan på sig själv, ”Vår Härskare och Gud 

befaller följande”. Efter detta skall det ha uppkommit en sed att aldrig tilltala Domitianus på 

                                                 
143 Harland 2003, s90-92. 
144 Friesen 1993, s36.  
145 Suet. Dom. 23. (Övers. Lagerström 2001). Se även: Plin. Pan. 52; Tac. Hist. 3.7.   
146 Jones 1992, s180. 
147 Suet. Dom. 23.  
148 Jones 1992, s160f., 196. 
149 Gradel 2002, s160. 
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ett annat sätt, varken i tal eller skrift.150 Dio Cassius skriver också att kejsaren insisterade på 

att bli kallad gud och att titlarna ”herre” och ”gud” förekom både i tal och skrift.151 Kejsaren 

använde dock aldrig dessa titlar om sig själv i första person, de användes endast till och om 

honom. Det var troligtvis inte heller Domitianus som själv hittade på titlarna men han gjorde 

heller inget för att förhindra att de användes.152 Att han krävde att bli tilltalad som en gud är 

heller inte troligt.153 Det finns dock flera exempel på att Domitianus blev kallad dominus et 

deus. Cassius Dio berättar om en jurist som tilltalar kejsaren på detta sätt, Suetonius skriver 

att kejsaren och hans hustru hälsades av folket som dominus et domina och Dio Chrysostomos 

refererar till Domitianus som den som av greker och barbarer kallas både herre och gud.154 

Kenneth Scott redogör även för användningen av titeln hos poeten Martialis.155    

 

När det gäller kejsarens inblandning i administrationen av provinserna skall han ha ansträngt 

sig mycket för att motverka korruption hos de romerska ämbetsmännen.156 Enligt Suetonius 

skall detta ha fått till följd att provinsernas ståthållare ”aldrig varit måttfullare och 

rättvisare”.157 Domitianus skall även ha påbörjat en reform av provinsen Asias 

taxeringssystem samt vid ett tillfälle vägrat att höja skatterna i de östra provinserna. På det 

hela taget var flaviernas styrelseperiod en god tid för provinsen Asia.158 Pleket argumenterar 

för att Domitianus inte endast brydde sig om de rika invånarna i provinserna utan även de 

lägre klasserna.159 Jones ifrågasätter dock att Domitianus skulle haft någon genuin omtanke 

om denna grupp. Kejsarens avsikt var att skaffa större kontroll över de lokala ämbetsmännen 

och de övre klasserna i samhället. Detta ledde troligtvis i sin tur till att skattetrycket minskade 

eftersom de som samlade in skatten inte kunde ta ut extra avgifter, något som i sin tur 

gynnade de lägre klasserna.160 De korrumperade ledarna i provinserna förlorade givetvis på 

Domitianus kontroller medan andra fick chansen att utöka sin makt. Genom den nya kulten 

gavs även många nya möjligheter till politiskt inflytande, deltagande i kulten samt ekonomisk 

vinning. Att vara djupt engagerad i kejsarkulten kunde dock också innebära en risk i det fall 

                                                 
150 Suet. Dom. 13. (Övers. Lagerström 2001). 
151 Dio Cass. 67.4.7. 
152 Gradel 2002, s160. 
153 Jones 1992, s109. 
154 Dio Cass. 67.13.3-4; Suet. Dom. 13; Dio Chrys. Or. 45.1. 
155 Scott 1936, s104-110. 
156 Jones 1992, s160f., 109. 
157 Suet. Dom. 8. (Övers. Lagerström 2001). 
158 Friesen 1993, s159. 
159 Pleket 1961, s301-305. 
160 Jones 1992, s110f. 
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att kejsaren blev avsatt och fördömd, vilket skedde i Domitianus fall.161 När kejsaren blev 

mördad den 18 september år 96 var invånarna i Efesos snabba med att utradera kejsarens 

namn från alla offentliga monument i enlighet med senatens påbud.162 Faktum är kulten inte 

var särskilt beroende av enskild kejsare för att överleva eftersom den var så väl integrerad i 

stadens och provinsens liv.163   

 Effekterna av Domitianus styre och kulten till sebasterna fanns kvar efter kejsarens död på 

ett påtagligt sätt. Den urbana tillväxt och utveckling av arkitekturen som ägde rum i Asia 

under flavierna var den största sedan Augustus styre.164 Domitianus skall också ha bidragit till 

vägbyggen och andra byggnationer i Mindre Asien. I Efesos gav han ekonomiskt bidrag till 

Artemistemplet samtidigt som han uppmuntrade kulten till Demeter.165 Det finns dock inget 

som tyder på att kejsaren låg bakom, eller på något sätt påverkade införandet av kulten till 

honom själv och sin dynasti i Efesos. Som redan nämnts fanns det många skäl för både 

provinsen och staden att införa en sådan kult. Efter kejsarens död fortsatte kulten att kallas för 

”kulten till sebasterna”, det var först i slutet av hundratalet som templet började kallas för 

”Vespasianus tempel”, troligtvis eftersom Titus inte längre var föremål för tillbedjan i 

kulten.166  

 Som redan nämnts introducerades användandet av titeln neokoros för att benämna en stad 

eller en befolkning som inhyste en kejsarkult i och med provinskulten till sebasterna i Efesos. 

Denna kult blev på så vis en förebild för andra kulter och detta språkbruk spreds sedan snabbt 

genom Mindre Asien. Kulten lämnade alltså inte bara spår i Efesos som stad utan i hela 

provinsen Asia och i Mindre Asien. 

 

 

 

                                                 
161 Friesen 1993, s160. 
162 Rogers 1991, s14. 
163 Friesen 1993, s166. 
164 Rogers 1991, s14. 
165 Jones 1992, s122f. 
166 Friesen 1993, s166, 37; IvE 3.710. 
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3. Sammanfattning och slutsats 
Tillbedjan av härskare hade redan innan romarnas ankomst en lång i historia i de östra delarna 

av Medelhavsområdet. I slutet av hundratalet när Domitianus regerade i Rom var kejsarkulten 

en väl etablerad företeelse in Mindre Asien som i allra högsta grad var förankrad och 

integrerad i det lokala religiösa och politiska livet. Före Domitianus styre hade Efesos endast 

mindre helgedomar tillägnade Julius Caesar, Roma och Augustus men staden saknade en 

större provinskult. Kulten till de flaviska kejsarna i Efesos blev den tredje provinskulten i 

Asia. De två tidigare provinskulterna var förlagda till Pergamon och Smyrna. Vid inrättandet 

av den andra provinskulten som slutligen förlades i Smyrna vet vi att det pågick en kamp 

mellan olika städer som alla ville ha förmånen att få agera värd för kulten. Efesos deltog 

också i denna kamp men utan resultat. Den tredje provinskulten i Asia var viktig för 

provinsen eftersom den riktade sig till kejsare ur den då regerande dynastin, den flaviska, 

medan de tidigare kulterna var tillägnade julio-claudiska kejsare. Det finns inget som tyder på 

att kulten inrättades på order från Rom, initiativet kom från provinsen själv som troligtvis 

hade en ambition att stärka de politiska banden till Rom genom att visa sin vördnad inför den 

kejserliga familjen. Att det förkom politiska motiv innebär dock inte att religionen som sådan 

endast var ett påhitt med syfte att fjäska för makten, som redan påpekats var denna typ av 

tillbedjan ett självklart inslag i den grekiska religionen i detta område.  

 Viljan att stärka banden till Rom fanns säkerligen också i staden Efesos samtidigt som det 

även fanns andra skäl för en stad och dess befolkning att vilja härbärgera en kult av detta slag.  

Att införandet av den nya kulten hade betydelse för Efesos förhållande till de övriga städerna i 

provinsen blir tydligt i de tretton dedikationsinskrifter som presenterats i denna uppsats. 

Efesos får erkännande från de andra städerna i dessa inskrifter samtidigt som dessa städer vill 

dra nytta av kopplingen till kulten för egen del. Efesiernas stad benämns som neokoros av 

kulten till sebasterna och därigenom erkänns deras viktiga uppdrag och stadens särställning. 

De andra städerna ger sitt stöd till kulten och staden men de lyfter också fram sina egna 

dygder.  

 Införandet av den nya kulten påverkade också Efesos på ett högst synbart sätt genom den 

förändring av stadsbilden som byggandet av templet och övriga anläggningar som kan 

kopplas till kulten innebar. Tempelområdet med den höga terrassen byggdes i anslutning till 

stadens offentliga agora och innebar en stor ombyggnad av centrala delar i staden. Den 

kombinerade bad och idrottsanläggningen som byggdes i hamnen, och också kan kopplas till 

kulten, upptog ett mycket stort område. Dessa nya byggnader fungerade för stadsbefolkningen 
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som en ständig påminnelse om den romerska makten och om kejsarens betydelse. Det sätt på 

vilket kejsaren och imperiet framställdes i templets arkitektur och skulptur är också intressant 

att notera eftersom detta med största sannolikhet hade stor inverkan på befolkningen i staden. 

Den koloss-staty av Titus som upphittats, som möjligen var en av tre kultstatyer uppställda i 

templet, är ett exempel på att kejsaren liknades vid gudarna. Statyn som framställde kejsaren 

som en krigare, samt relieferna på altaret och skulpturerna på fasaden framför terrassen, talade 

också till Efesosborna om det romerska imperiets makt och triumf.          

 En annan företeelse som påverkade hela staden var de festivaler och spel som hölls till 

kejsarens ära. Sådana festivaler förekom uppenbarligen i Efesos redan innan den nya kulten 

infördes men mycket tyder på att nya olympiska spel påbörjades och att dessa kopplades 

särskilt till den regerande kejsaren Domitianus. Genom att använda idrottsanläggningarna i 

Olympia som förebild gjordes en viktig koppling mellan Domitianus och Zeus Olympios. En 

sådan koppling förstärkte tveklöst kejsarens och kultens betydelse. Festivaler och spel 

engagerade hela staden i det religiösa firandet och offerhandlingar och processioner förekom 

på många offentliga platser. Vid en festival kom också folk från andra städer i provinsen och 

folktillströmningen innebar alldeles säkert ett uppsving för stadens ekonomi.  

 

Den nya kulten hade givetvis inte endast betydelse för staden som helhet; privatpersoner och 

grupper drog också nytta av de nya omständigheter som kulten förde med sig. I de tretton 

tempelinskrifterna blir det tydligt att det fanns individer som genom kulten skaffade sig 

viktiga positioner i samhället. Det tydligaste exemplet på detta finner vi i Tiberius Claudius 

Ariston som omnämns både som överstepräst i Asia och som kultens neokoros. Ariston var en 

rik person som tillhörde det övre skiktet i samhället. För eliten innebar kulten möjligheter till 

avancemang i både politiskt, ekonomiskt och socialt hänseende. Det verkar som att Aristons 

framgångsrika karriär började i och med hans engagemang i den nya provinskulten.  

 Vi ser också att mindre sammanslutningar så som kollegier och skrån hade anledning att 

förhålla sig till kejsarkulten eftersom deras inställning till denna kunde påverka deras position 

i det omgivande samhället. Detta kunde till exempel ta sig uttryck i inskrifter eller byggnader 

som dediceras till kejsaren och hans familj. Men vi ser också att det fanns kollegier som mer 

aktivt utövade kejsarkult genom deltagande i festivaler eller inom själva gruppen. I en inskrift 

som är samtida med öppnande av templet till sebasterna får vi en idé om hur kejsarkulten 

kunde praktiseras i en semi-privat miljö. En inskrift som talar om en grupp Demetertillbedjare 

avslöjar att de inte bara offrar till sin egen skyddsgudinna utan även utför offer och mysterier 

till de kejserliga gudarna. 
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Kejsarkulten var som sagt inget nytt fenomen för invånarna i Efesos när kulten till de flaviska 

kejsarna inrättades men den innebär ändå en tydlig påverkan på i stort sätt alla delar av 

stadens liv. Införandet av den nya kulten innebar tveklöst en intensifiering av kejsarkult både 

när det gällde den faktiska religionsutövningen i form av offrande, processioner, festivaler 

och spel och när det gällde förmedlingen av imperiets ideologi. Denna ideologi förmedlades 

och förstärktes genom arkitektur och skulptur och befästes genom de ritualer som utfördes i 

kulten. Efter Domitianus död fortlevde kulten men tillbedjan riktades nu endast till Titus och 

Vespasianus. Efesos fortsatte sedan på den inslagna vägen och blev neokoros till fler 

kejsarkulter under de kommande århundradena, nästa kult tillägnades kejsar Hadrianus.  

 



 37 

4. Litteraturlista  

4.1 Modern litteratur 

BM Ionia.    B. V. Head. Catalogue of the Greek coins of Ionia, London: 1892. 

Bowersock 1965.  Bowersock, G. W. Augustus and the Greek world, Oxford 1965.  

Burrell 2004.    Burrell, B. Neokoroi : Greek cities and Roman emperors. Leiden 2004. 

Cary 1917.    Cary, E. ”Introduction”, i Dio´s Roman history, Vol1, s. ix-xxvii,   

        London 1917.  

Daltrop et.al. 1966. Daltrop, G; U. Hausmann; M. Wegner. Die Flavier : Vespasian, Titus, 

       Domitian, Nerva, Julia Titi, Domitilla, Domitia, Berlin 1966.  

Dmitriev 2005.  Dmitriev, Sviatoslav. City government in Hellenistic and Roman Asia  

       Minor. Oxford 2005. 

Eck 1982.    Eck, W. “Prokonsuln von Asia in der Flavisch-Tranjanischen Zeit”, ZPE 

       45, 1982, s139-153.  

Enberg 2009.   Enberg, A. Romersk administration av provinserna i Mindre Asien – från 

       Cicero till Plinius den yngre, B-uppsats Lunds Universitet 2009 (opubl.). 

Friesen 1993.   Friesen, S. J. Twice Neokoros – Ephesus, Asia and the cult of the   

       Flavian imperial family, Leiden 1993.  

Geertz 1973.   Geertz, C. The interpretation of cultures, New York 1973. 

Gradel 2002.   Gradel, I. Emperor worship and Roman religion, Oxford 2002. 

Harland 1996.   Harland, P. A. “Honours and worship: emperors, imperial cults and  

       associations at Ephesus (first to third centuries C.E)”, Studies  in    

       Religion / Sciences religieuses 25, 1996, s319-34.  

Harland 2003.   Harland, P. A. “Imperial cults within local cultural life: associations  

       in Roman Asia”, AHB 17, 2003, s85-107.  

Instone 2003.   Instone, S. J. “Athletics”, OCD3, s206f, Oxford 2003. 

Jones 1992.    Jones, B. W. The emperor Domitian, London 1992.  

Lagerström 2001. Lagerström, I. “Om Suetonius och hans verk”, i Suetonius      

       kejsarbiografier, s12-17, Stockholm, 2001. 

Lämmer 1967.   Lämmer, M. Olympien und Hadrianeen im antiken Ephesos. Cologne  

       1967. 



 38 

Magie 1950.   Magie, D. Roman rule in Asia Minor – to the end of the third century  

       after Christ, Vol. 1. Princeton 1950. 

Mellor 1975.   Mellor, R. QEA RWMH – the worship of the godess Roma in the    

       Greek world, (Hypomnemata – Untersuchungen zur antike und zu ihrem 

       nachleben, nr. 42), Göttingen 1975. 

Millar 1984.   Millar, F. “State and subject: the impact of monarchy”, I Caesar 

       Augustus – seven aspects, red. Millar, F; Segal, E., Oxford 1984, s.37-60. 

Mitchell 1993.   Mitchell, S. Anatolia – land, men, and gods in Asia Minor, Vol.    

       1,Oxford 1993. 

Newby 2005.   Newby, Z. Greek athletics in the Roman world: victory and virtue.   

       Oxford 2005. 

Nilsson 1948.   Nilsson, M. P. Greek piety, Oxford 1948. 

Pleket 1965.   Pleket, H. W. “An aspect of the emperor cult: imperial mysteries”,   

       HTR 58, nr. 4, 1965, s331-347.  

Pleket 1961.   Pleket, H. W. “Domitian, the senate and the provinces”, Mnemosyne  

       14, nr.4, 1961, s296-315. 

Price 1984a.   Price, S. R. F. Rituals and power – The Roman imperial cult in Asia  

       Minor, Cambridge 1984.  

Price 1984b.   Price, S. R. F. “Gods and Emperors: The Greek language of the    

       Roman imperial cult”, JHS 104, 1984, s79-95. 

Richardson 2003.  Richardson, N.J. “Olympian games”, OCD3, s1066, Oxford 2003. 

Rives 2007.   Rives, J. B. Religion in the Roman empire. Oxford 2007.  

Robert 1949.   Robert, L. “Le cult de Caligula a Milet et la province d’Asie”, Hellenica 

       7, 1949, s206-238. 

Rogers 1991.   Rogers, G. M. The sacred identity of Ephesos – foundation myths of  

       a Roman city, London 1991. 

Scherrer 2001.   Scherrer, P. “The historical topography of Ephesos”, i Urbanism in   

       Western Asia Minor, red. Parrish, D. JRA supp. 45, 2001, s57-87. 

Scott 1936.    Scott, K. The imperial cult under the Flavians, Stuttgart 1936. 

Smith 1987.   Smith, R. R. R. “The imperial reliefs from Sebasteion at      

       Aphrodisias”, JRS 77, 1987, s88-138.  

Spawforth 2003.  Spawforth, A. J. S. “Olympia”, OCD3, s1065, Oxford 2003. 



 39 

Thür 1995.    Thür, H. ”The processional way in Ephesos as a place of cult and burial”, 

       i Ephesos – metropolis of Asia, red. Koester, H., Valley Forge    

       1995, s157-199. 

Vermeule 1968.  Vermeule, C. C. Roman imperial art in Greece and Asia Minor,    

       Cambridge 1968.  

Zanker 1988.   Zanker, P. The power of images in the age of Augustus, Michigan 1988. 

 

4.2 Antika källor 

Dio. Cass.    Dio’s Roman history, Vol VI, Loeb, övers. Earnest Cary, London 1917.  

Dio. Chrys. Or.  Dio Chrysostom, Vol IV, Loeb, över. H. Lamar Crosby, London 1946. 

Plin. Ep.  Pliny, Letters and Panegyricus Vol 1-2, Loeb, övers. Betty Radice,  

 London 1969.  

Suet. Dom.    Suetonius, Domitianus. Kejsarbiografier, övers. Ingemar Lagerström,  

       Stockholm 2001. 

Suet. Calig.   Suetonius, Caligula. Kejsarbiografier, övers. Ingemar Lagerström,   

       Stockholm 2001. 

Suet Claud.    Suetonius, Claudius. Kejsarbiografier, övers. Ingemar Lagerström,   

       Stockholm 2001. 

Tac. Ann.    Tacitus - the Annals, Vol IV, Loeb, övers. John Jackson, London 1937. 

4.3 Bilder 

Framsida: Tempelterrassen som byggdes för templet till de flaviska kejsarna i Efesos.  

 Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 1: Inskrift uppsatt i Efesos av Afrodisias. Står nu vid ingången till Johannesbasilikan i 

 Selçuk. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 2: Inskrift uppsatt i Efesos av Klazomnai, nu på Selçuk museum. Anna Enberg 

 2010-04-13. 

Fig. 3: Domitianus fontän. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 4: Terrassen till templet sedd från den norra sidan. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 5: Rekonstruktion av templet och altarets utformning. Friesen 1993, s64.  

Fig. 6: De bevarade delarna av altaret, nu på Selçuk museum. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 7: En bit av fasaden framför terrassen. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 8: Huvudet från koloss-statyn, nu på Selçuk museum. Anna Enberg 2010-04-13. 



 40 

Fig. 9: Vänster underarm från koloss-statyn, nu på Selçuk museum. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 10: Rekonstruktion av koloss-statyn. Burrell 2004, s432, Målning: Robert Hagerty. 

Fig. 11: Skulpturpelare från fasaden framför terrassen. Anna Enberg 2010-04-13. 

Fig. 12: Ritning över bad- och gymnasiekomplexet i hamnområdet. Friesen 1993, s120. 

Fig. 13. De bevarade lämningarna av hamnbadet i Efesos. Anna Enberg 2010-04-13. 


