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I 300-tallet f.Kr. begyndte samfundene ved Middelhavet og i Nærorienten at ændre 
sig fundamentalt. Ikke pga. store politiske omvæltninger, men fordi deres indbyg-
gere på eget initiativ skabte nye rammer for deres daglige virke. Ved at oprette 
organisationer, der fungerede som et alternativ til Staten, igangsatte de en udvik-
ling, der, udover økonomisk vækst, bragte en ellers splittet verden tættere sammen. 
Vigtige aspekter af denne ’stille revolution’, og dens følger er nu blevet kortlagt 
ved hjælp af helt nye forskningsmetoder.
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år samfundsudviklingen skal beskri-
ves, retter historikere fortrinsvis fokus 
mod én vigtig aktør: Staten med dens 
’offentlige sfære’. For antikkens ved-

kommende optages denne position af bystaten, po-
lis. Men allerede i 1909 pegede Franz Poland i Ge-
schichte des griechischen Vereinswesens på eksi-
stensen af ikke-statslige organisationer, hvis virke 
prægede oldtidens samfund: Et stort antal private 
foreninger, der i samtiden kaldes ’fællesskaber’ 
(græsk: koina). De dukker gradvist op i det 4. årh. 
f.Kr., men i den følgende tid eksploderer de i antal 
overalt, især ved havnebyer og berømte handels-
centre. Siden Poland skrev sin afhandling i 1909, er 
antallet af dokumenter og arkæologiske fund, som 
vidner om denne udvikling, imidlertid vokset be-
tragteligt. På trods af dette forblev foreningerne et 
forskningsmæssigt forsømt og næsten ukendt fæ-
nomen. I 2011 blev der på en bevilling fra Carlsberg-
fondet etableret et kollektivt forskningsprojekt, hvis 
formål var at kortlægge aspekter af foreningernes 
betydning for udviklingen af samtidens samfund — 
politisk, religiøst, kulturelt, økonomisk m.m. Projek-
tets sigte var hele den græsk-talende verden (fra 
Italien til Indien, og fra Sortehavet til Egypten) i pe-
rioden fra 500 f.Kr. til 300 e.Kr. De fremkomne re-
sultater er slående; men for at nå dertil måtte bety-
delige udfordringer først imødekommes.

Den første udfordring var ud fra et så omfat-
tende kildemateriale at skabe et sikkert og let-an-
vendeligt empirisk grundlag, der kunne understøt-
te solide konklusioner. For at opnå dette har projek-
tets forskere opbygget en omfattende, søgbar 
elektronisk database, som indeholder oplysninger 
om alle de kendte foreninger (deres organisation, 
økonomi, regelsæt, virke, forhold til det omgivne 
samfund, etc.). Tusindvis af indskrifter fra alle hjør-
ner af Middelhavsverdenen og Nærorienten er ble-
vet nøje gransket og analyseret, og det samme gæl-
der arkæologiske fund og papyri fra Egypten. Da-
tabasen, som for nærværende indeholder 1.520 
artikler, vil snart blive offentligt tilgængelig on-line. 
Derved har projektet frembragt et unikt forsknings-
redskab, der udover oplysninger om de antikke for-
eninger indeholder en rigdom af andre data, der er 
relevante for arkæologer, sociologer, religionsfor-
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skere, retshistorikere, navneforskere, epigrafikere 
og andre specialister. Gennem databasen (The Co-
penhagen Associations Project Inventory) vil pro-
jektet snart forsyne international forskning med et 
omfattende, velfungerende og — frem for alt — so-
lidt empirisk grundlag. Hvor tidligere værker bygger 
på et spinkelt kildegrundlag eller blot på formod-
ninger, har databasen nu for første gang skabt mu-
lighed for veldokumenterede regionale og interre-
gionale studier over længere tidsintervaller og over 
et anseeligt geografisk område.

Under granskningen af kildematerialet har det 
været nødvendigt at udvikle en ny metode til sikker 
identificering og beskrivelse af projektets undersø-
gelsesobjekt. Denne nye metode er specielt designet 
til at imødekomme en særligt vanskelig udfordring: 
Identificering som ’privat’ eller ’offentlig’ af grup-
peringer, der er dynamiske størrelser og derved til-
bøjelige til at ændre karakter i løbet af den lange 
tid, som dækkes af projektet. Den nævnte metode 
kombinerer fasthed og bevægelighed. Kernen i den 
er, at klassificeringen af en gruppe som ’privat for-
ening’ foregår både på grundlag af en række fast-
lagte kriterier og på baggrund af ændringer over tid 
i hver af disse kriteriers relative ’intensitet’, f. eks. 
ændringer i intensiteten (høj/lav) i en given gruppes 
interaktion med den offentlige sfære inden for et 
givet tidsrum. Endelig har projektet, i forbindelse 
med analysen af de relevante oplysninger, måttet 
forkaste en del af Franz Polands og andres begrebs-
apparat og i stedet opstille et nyt begrebsapparat 
og et nyt klassifikationssystem, som synes at være 
i bedre overensstemmelse med kildematerialet: For 
eksempel viser den traditionelle opdeling af for-
eninger i kultforeninger (Kultvereine), professionel-
le foreninger (Berufsvereine) etc. sig at være misvi-
sende. Den nye metode er blevet afprøvet på det 
omfattende kildemateriale, og har gang på gang vist 
sin gyldighed.

Foreningernes organisation er forbavsende 
sindrig. Medlemmerne holder forsamlinger, hvor der 
træffes beslutninger, som offentliggøres i form af 
indskrifter. Både terminologi og funktioner kopie-
res direkte fra Staten, især den demokratiske stat. 
Det samme gælder de embedsmænd, der vælges 
årligt til at varetage foreningens anliggender (skat-
mester, sekretær, m.m.), og som ledes af Præsiden-
ten. En ejendommelighed er, at embedsmændene 
kaldes ’øvrigheden’, og menige medlemmer ’privat-
personer’. Endvidere ejer en forening sit eget terri-
torium, dvs. et ofte anseeligt klubhus, en privat kir-
kegård, og undertiden yderligere jordbesiddelser, 

f.eks. vingårde. Ligesom i den rigtige bystat er reli-
gion et hovedanliggende. Der afholdes talrige ofrin-
ger ledsaget af kultfester, samt mindehøjtidelighe-
der ved gravpladserne. Skønt kulttilbedelse er cen-
tral, kan medlemmernes fællesskab være begrundet 
i andre forhold, f.eks. en fælles profession eller fæl-
les etnisk herkomst. Så omkring året 200 f.Kr. var 
oldtidsverdenen fyldt af små selvbestaltede repu-
blikker. Staten havde fået et privat spejlbillede, der 
som oftest tilbød sig som skattet samarbejdspart-
ner, men som undertiden kunne være udfordrer el-
ler sågar rival.

Medens mere end hundrede års antikforskning 
har anset foreningerne for blot at optage en perifer 
plads i bystatens religiøse liv (P. Foucart, Des asso-
ciations religieuses chez les grecs, 1873), demonstre-
rer projektet, at de spillede en prominent samfunds-
mæssig rolle. Inden for udvalgte områder kan den-
ne rolle opsummeres i form af tre teser.

1. Tesen om the fourth space. I stedet for at skabe en 
privat parallelverden isoleret fra bystaten (polis), 
indgik foreningerne i et tæt samarbejde med bysta-
tens institutioner for således samlet at skabe en 
samfundsform, som projektet har opkaldt Det kor-
porative polis-samfund. I bystaten var det traditio-
nelt borgerne, som udgjorde kernebefolkningen, 
hvilket er i fuld overensstemmelse med Aristoteles’ 
analyse i Statslæren fra det 4. årh. f.Kr. Men i lyset 
af at foreningernes medlemsskarer også inklude-
rede politisk underprivilegerede befolkningsgrup-
per (kvinder, fremmede og slaver), giver hypotesen 
om Det korporative polis-samfund anledning til ra-
dikalt at revidere vor opfattelse af polis som en ’bor-
ger-stat’ fra det 4. årh. og fremefter. I hellenistisk 
tid, f.eks., ses private foreninger at danne rygraden 
i en polis’ militærorganisation. Ved at positionere 
sig i krydsfeltet mellem ’den offentlige’, ’den private’ 
og ’den sakrale’ sfære har forenings-fænomenet 
skabt et helt nyt rum, som i et vist omfang er sam-
menligneligt med det moderne civilsamfund. Pro-
jektet har imidlertid kaldt dette rum the fourth 
space. 

Rivalisering med Staten kommer frem i få, men 
markante tilfælde, som alle gælder foreninger med 
usædvanligt stor økonomisk og politisk magt. De 
Dionysiske Kunstnere, en slags oldtidens Skuespil-
lernes Forbund, havde opnået eneret til at organi-
sere de Pan-hellenske religiøse fester ved Delfi og 
andre kult-centre. Her er tale om et magtfuldt og vidt 
forgrenet netværk. Ikke alene udstedte foreningen 
sine egne mønter, men i det 2. årh. f.Kr. gik den så 
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Medens mere end hundrede års antikforskning har anset 
foreningerne for blot at optage en perifer plads i bystatens 

religiøse liv, demonstrerer projektet, at de spillede en 
prominent samfundsmæssig rolle.

Papyrus fra Tebtynis (Egypten) 
med en forenings vedtægter, 
1. årh. e.Kr. (P.Mich. V 243). 
Reproduceret med tilladelse fra 
the Papyrology Collection, Grad.
Library, Univ. of Michigan
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vidt som til at gøre krav på at overtage bystaten Teos 
i Lilleasien. Hvis der overhovedet findes et eksempel 
på, at en privat forening forsøgte sig på State-Buil-
ding, så står vi her over for et sådant eksempel.

2. Tesen om integrationsmekanisme og udbredelse 
af den demokratiske kultur. Forenings-fænomenet 
synes at have spillet en nøglerolle i den omfattende 
migration, som fandt sted i tiden efter Alexander d. 
Store, og som fra det 1. årh. e.Kr. kom til at omfatte 
det Indiske Ocean. Specielt via handelscentrene 
(Delos, Alexandria, o.a.) har foreningerne tilbudt sig 
som en effektiv indslusnings- og integrationsmeka-
nisme for fremmede befolkningsgrupper fra såvel 
nær- som fjerntliggende områder i Asien. Imidlertid 
synes denne integration at have antaget særlige for-
mer: For eksempel går tilpasning til værtsamfun-
dets traditioner hånd i hånd med bevarelsen af en 
del af hjemstavnens traditioner, ikke mindst de re-
ligiøse. Et yderligere træk er, at eftersom forenin-
gerne i deres organisation efterlignede den demo-
kratiske bystat, medførte udbredelsen af forenings-
fænomenet også udbredelse af demokratiets 
procedurer og værdier til steder, hvor demokrati var 
ukendt. Foreningerne bragte altså den demokrati-
ske kultur til egne langt fra dens fødested.

3. Tesen om kollektivt dyrket religiøsitet som dy-
namo for samfundsudviklingen.

Vi er blot begyndt at forstå og dokumentere for-
eningernes betydning på to vigtige områder: Reli-
gionen og økonomien. Religion var et kardinalt an-
liggende for samtlige foreninger. Derved kom de til 
betragteligt at berige værtsamfundenes religiøse 
liv bl.a. gennem indførelse af fremmede kulter. Og 
når nye tilbeder-grupper kom til, som det f.eks. var 
tilfældet med ’Jesus-grupperne’ eller de kristne, 
fremstod de eksisterende foreninger som en pas-
sende organisationsmodel for dem: De første ’kir-
ker’ var simpelthen organiseret som foreninger. 
Endvidere havde foreningernes kult-aktivitet stor 
indflydelse på den fysiske indretning af en by og 
dens nekropoler. Foreningernes monumentale grav-

komplekser i bystaten Rhodos’ nekropoler synes 
f.eks. at have været organisk knyttet til byens arki-
tektoniske udformning og æstetik. Et yderligere for-
hold, som er ved at blive dokumenteret af projektet, 
vedrører forenings-religionens tætte forhold til øko-
nomien. Vores undersøgelser tyder på, at forenin-
gerne formede vidtrækkende religiøse netværk, 
som ofte var identiske med handels- og kreditnet-
værk. Et signifikant forskningsresultat her er den 
centrale rolle som foreningernes ’fonde’ spillede for 
kapitalakkumulation og kreditgivning. Mest over-
raskende har imidlertid været iagttagelsen af, at 
disse handels-og kreditnetværk ikke var begrænset 
til Middelhavsverdenen og dennes traditionelle øko-
nomiske partner, Sortehavet; deres aktionsradius 
strakte sig til Indien og muligvis endnu længere mod 
øst. Foreningerne, må vi derfor konkludere, skabte 
både lokale og globale fællesskaber; og i det omfang 
disse fællesskaber forfulgte økonomiske formål, så 
nød deres medlemmer, primært i kraft af deres 
stærke religiøse profil, den kreditværdighed og til-
lid (især lang-distance tillid), som er en uundværlig 
faktor i værdiskabende transaktioner.

Udover at have sat foreningerne på den inter-
nationale forsknings dagsorden, har projektet bragt 
en ny og ressourcestærk historisk aktør frem i lyset 
og synliggjort de synergier, der skabtes af samar-
bejdet mellem Staten og dens private spejlbillede. 
På denne baggrund kan projektet betegnes som ba-
nebrydende.
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De bevarede dele af Poseidon-
iasternes klubhus på Delos og 
rekonstruktion af bygningen 
ved Picard 1921, EAD VI, Fig. 26. 
Venligst udlånt af École 
Française d’Athènes


