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Et klassisk kalejdoskop n a Hent PDF Antikken har altid været godt stof - fra Shakespeares Julius Cæsar og
Titus Andronicus til Hollywoodfilm som Gladiator og Alexander. Og med god grund: Middelhavsområdets

civilisationer er afgørende for forståelsen af vores rødder, ikke mindst i en tid med globalisering. Arkæologien
er en central - nogle gange den eneste - kilde til viden om fortiden. Et klassisk kalejdoskop tegner et billede
af, hvad klassisk arkæologi beskæftiger sig med i begyndelsen af et nyt årtusinde. I antologien findes alt fra
potteskår til forsøg på at opridse større historiske perspektiver. Fælles for alle bidrag er imidlertid en undren.
En undren over, hvordan verden engang hang sammen, og hvordan den stadig gør det. Det arkæologiske

basisarbejde forbliver det samme, men med skiftende tider kommer mere finmaskede metoder, nye teorier og
spørgsmål til det arkæologiske kildemateriale - og ikke mindst helt nye forskningsfelter.
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