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Sammendrag 

Da Augustus avgikk ved døden i år 14 endte Tiberius opp som princeps, statens førstemann. 

Selv om Augustus’ styre markerte slutten på republikken var det først ved maktoverføringen 

til Tiberius det dynastiske aspektet i principatet ble realisert. Det var ingen selvfølgelighet at 

Tiberius, eller noen andre, skulle overta makten som Romerrikets princeps etter Augustus’ 

dødsfall, ei heller var det gitt at Tiberius ville inneha et tilsvarende maktgrunnlag som 

Augustus hadde innehatt. Dette fremstår således som det endelige dødsstøtet til republikken 

og en tydelig overgang til et nytt politisk system, noe som gjør en analyse av maktstrukturene 

i perioden svært interessant. 

Denne oppgaven tar for seg maktforholdene i det tidlige principatet under Tiberius, altså i 

perioden 14-37. Oppgavens mål er å belyse hvordan aktører i denne perioden var i stand til å 

tilegne seg og utøve makt. For å undersøke dette har oppgaven benyttet nettverksanalyse for å 

gjennomføre nærstudier av tre sentrale politiske aktører: Gnaeus Piso, Aelius Seianus og 

Tiberius. I disse nærstudiene har oppgaven undersøkt betydningen av vennskap, familie, 

patron-klient-forhold og politiske partier for aktørenes tilegnelse og utøvelse av makt.  

På bakgrunn av funnene i denne oppgaven ser vi at aktører måtte inneha et formelt 

maktgrunnlag for å kunne utøve makt. Tilegnelsen av et slikt maktgrunnlag ser derimot ut til å 

styres av mer uformelle strukturer. I denne sammenhengen er det to aspekter som skiller seg 

ut som særlig viktige: 1) Familiebakgrunn, og 2) en relasjon til princepsen, eller en annen 

sentral aktør, som venn eller klient. På bakgrunn av denne oppgaven ser politiske faksjoner ut 

til å ha spilt en mindre rolle i principatet. Det fremstår som mer hensiktsmessig å forstå 

grupperinger rundt sentrale aktører i det tiberiske principatet som sammensatte sosiale 

nettverk bestående av enkeltindivider, ikke som vedvarende grupper med et felles politisk 

mål.  
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Forord 

Å skrive et tilfredsstillende forord har vist seg å være en av denne oppgavens største 

utfordringer. Naturligvis vil jeg selvfølgelig først takke min veileder, Knut Ødegård. Jeg setter 

pris på alle samtaler vi har hatt i denne perioden med gode råd og tilbakemeldinger. Her vil 

jeg særlig trekke fram den hjelpen jeg har fått til å navigere meg i den forvirrende verdenen av 

bøyninger på latin.  

I tillegg vil jeg takke min fantastiske samboer, Joy, som trolig ikke vil savne Tiberius og 

Tacitus like mye som meg. Ellers vil jeg takke familie og venner for støtte og oppmuntring i 

perioden.  

Jonas Berg Torvund, April 2019. 
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Kapittel 1 – Innledning, metode og teori 

1.1 Tema  

Giftmord, intriger, rivalisering og kuppforsøk – Tiberius’ principat inneholder dramaturgiske 

elementer som ville kunne være på linje med ethvert Shakespeare-stykke. Suetonius, Tacitus 

og Cassius Dio kjemper alle om å overgå hverandre når det gjelder dramatiske beskrivelser av 

dette regimet. Denne dramatikken utspiller seg dog ikke gjennom enorme felttog og massive 

kriger, for Tiberius var mer stolt av det han oppnådde med diplomati enn resultatene av krig.1 

Scenen der handlingen utspiller seg på er senatsmøter, private sammenkomster mellom viktige 

politiske aktører og gjennom diverse former for renkespill. De største rollene fylles av Tiberius 

selv, hans mor, hans nære familie, prominente senatorer og andre med tilgang til princepsens 

ører. Gjennom Tiberius’ 23 år lange styre som den øverste lederen av det mektige romerske 

imperiet er det beskrevet et sammensurium av hoffintriger, med alt fra overdreven smisking til 

tilsynelatende forsøk på å velte styret og ta over makten som Romerrikets fremste, princeps. 

Tiberius har vært et velkjent forskningsobjekt i nyere tid, kanskje særlig på grunn av Tacitus 

som beskriver hele hans liv og regime i de første seks bøkene av sitt verk Årbøkene. Tacitus har 

blitt lest og tolket siden renessansen, men spesielt ble han på nytt relevant etter at Sir Ronald 

Syme (1903–1989) tok Tacitus inn i den moderne historievitenskapen gjennom hans 

uttømmende verk i to bind: Tacitus (1958). Siden den gang har det blitt skrevet en stor mengde 

bøker angående Tacitus, både med filologisk, litterært og historisk fokus. Da Tiberius blir 

omtalt i den best bevarte delen av Årbøkene, ett av Tacitus’ to seneste og mest modne verker, 

er det naturlig at både Tiberius og den tiberiske heksaden2 har blitt lest, tolket og skrevet om i 

stor grad. Dette store tilgjengelige historiografiske materialet gjør at det er mulig å kunne 

forsøke å besvare stadig mer intrikate spørsmål angående både Tiberius og dem som skrev om 

ham og hans principat.  

1.2 Problemstilling 

Da Augustus avgikk med døden var det ikke gitt at Tiberius skulle overta etter ham, eller at det 

i det hele tatt skulle være noen mann i Romerriket som skulle regnes som princeps. All makten 

Augustus innehadde var knyttet til ham personlig, og det var ingenting i den romerske 

konstitusjonen som la til rette for et dynastisk monarki. Likevel ble altså Tiberius hyllet som 

princeps i år 14, og fungerte som Romerrikets fremste mann ut sitt liv. I denne perioden ble 

                                                 
1 Tac, Ann, 2.64.  
2 De seks første bøkene i Årbøkene, som starter med Augustus’ død og avsluttes med Tiberius’ død.   
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også senatet og folkets rolle som politiske aktører forandret. De antikke historikerne beretter 

om stadig mer makt i hendene på èn mann, samtidig fremstod Tiberius svært opptatt av å hedre 

senatet, og faktisk heve statusen og det formelle maktgrunnlaget til den politiske eliten. Alle 

disse forholdene gjør det vanskelig å forstå de reelle maktforholdene i det tiberiske principatet. 

Hvor mye makt hadde Tiberius, senatsforsamlingen eller èn enkelt senator? På hvilket grunnlag 

fikk de forskjellige aktørene tilgang på makt, og hvordan ble denne makten benyttet? Det er 

slike aspekter denne oppgaven ønsker å undersøke, på bakgrunn av følgende problemstilling: 

På hvilket grunnlag var aktørene i det tiberiske principatet (14–37) i stand til å tilegne seg og 

utøve politisk makt?  

Før oppgaven kan forsøke å besvare problemstillingen er det dog nødvendig å gjøre rede for 

det sentrale begrepet makt. Per-Bjarne Ravnå (1962–) tar også utgangspunktet i maktbegrepet 

i sin doktorgradsavhandling om senrepublikken på Caesars tid. Selv om Ravnå tar for seg det 

romerske samfunnet omtrent 50 år før denne oppgavens kronologiske avgrensning virker det 

fruktbart å benytte seg av en tilsvarende definisjon. Selv om måten man utøvde makt på nok 

hadde forandret seg mye siden Caesars tid, er det sannsynlig å anta at maktbegrepet som sådan 

kan forstås på en tilsvarende måte. Altså vil oppgaven ta utgangspunkt i maktbegrepet på 

samme måte som Ravnå, som skriver at: «Enkelt sagt forstås politisk makt her som evne til å 

påvirke avgjørelser som vil få konsekvenser for flere av samfunnets medlemmer, eller - om 

man vil - evne til å påvirke samfunnets utvikling».3 

1.3 Avgrensning 

Denne oppgaven har en klar kronologisk avgrensning som kommer fram i problemstillingen; 

altså at tidsperioden som undersøkes er Tiberius’ tid som princeps. Oppgavens startpunkt vil 

derfor være ved Augustus’ død i år 14. Denne døden markerer i tillegg starten på den første 

boken i den tiberiske heksaden i Tacitus’ Årbøkene som er en av hovedkildene denne oppgaven 

vil ta utgangspunkt i. Det naturlige endepunktet vil således være Tiberius’ død i år 37, som 

naturlig nok markerer avslutningen på det tiberiske principatet, og som i tillegg avslutter den 

sjette boken i Tacitus’ Årbøkene. Oppgaven vil også gjøre rede for Tiberius’ tidlige karriere, og 

forandringer i det politiske systemet under Augustus, ettersom dette er relevant for å besvare 

problemstillingen. 

Når det gjelder å avdekke hvem de politiske aktørene er og hvem som kan utøve makt vil 

oppgaven i stor grad fokusere på den politiske eliten i perioden. Dette fordi det tilgjengelige 

                                                 
3 Ravnå, Makt og innflytelse, 1. 
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kildematerialet rundt denne gruppen er så omfattende at det er mulig å foreta en undersøkelse 

av maktforholdene ved hjelp av en historisk nettverksanalyse.  

1.4 Metode 

Det er flere sentrale metodologiske betraktninger som er relevante med tanke på utformingen 

av denne oppgaven. En klar utfordring er at det tilgjengelige kildematerialet er på latin, et språk 

jeg ikke behersker. I tillegg er store deler av kildematerialet fragmentert og omskrevet slik at 

det mangler store deler, eller mindre bruddstykker, noe som betyr at enkelte passasjer, og i noen 

tilfeller svært store deler, kun er kjent gjennom kvalifisert gjetning av historikere, arkeologer 

og filologer. For å skrive denne oppgaven vil jeg altså naturligvis ta utgangspunktet i 

oversettelser, samtidig er det slik at store deler av kildematerialet inneholder deler og elementer 

som er omdiskutert og det er derfor nødvendig å engasjere seg i den omfattende fagdiskusjonen 

rundt tolkning og oversettelse. Denne problematikken er kanskje særlig tydelig i forbindelse 

med Tacitus. Hans litteratur er skrevet på avansert, og til tider bevisst tilslørt, latin. Denne 

problematikken vil bli diskutert ytterligere i kapittel 2. 

For å besvare problemstillingen vil oppgaven benytte seg av tre nærstudier av sentrale aktører 

i det tiberiske principatet. I disse nærstudiene er målet å avdekke de historiske aktørenes 

nettverk og analysere dets betydning for tilegnelse og utøvelse av makt. Altså vil denne 

oppgavens metodologiske tilnærming i stor grad bygge på prosopografi og historisk 

nettverksteori. Prosopografi kan defineres som «historiske undersøkelser av de felles 

bakenforliggende karaktertrekkene til grupper av aktører».4 Disse undersøkelsene tar for seg 

hvor aktørene kommer fra, deres karriere, ekteskap og lignende opplysninger. Når det gjelder 

historisk nettverksteori vil oppgaven i stor grad basere seg på fremgangsmåten til Ola Teige 

(1975–) i hans doktorgradsavhandling Eliten i Christianias sosiale og politiske nettverk 1680-

1750. Her tar Teige utgangspunktet i fire relasjonsformer aktører kan tilhøre i et sosialt nettverk: 

1) familie, 2) vennskap, 3) patron-klient-forhold og 4) politiske partier. Denne oppgaven vil ta 

utgangspunkt i de samme relasjonsformene i nærstudiene i kapittel 6, 7 og 8.  

Oppgaven vil basere seg på definisjonen av nettverk som «varige og uformelle sosiale relasjoner 

mellom mennesker».5 Ved å benytte historisk nettverksanalyse som metode kan man 

systematisk gjennomgå og analysere nettverkenes, altså de sosiale relasjonenes, betydning for 

historiske aktører.6 Da det foreligger en betydelig mengde forskning som gjør rede for 

                                                 
4 Teige, Nettverk, 146. 
5 Teige, Nettverk, 140. 
6 Teige, Nettverk, 140. 
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prosopografiske opplysninger i det tidlige principatet, er det mulig å forsøke å sette disse 

opplysningene i en større sammenheng. På denne måten kan oppgaven, eksplisitt, forsøke å 

avdekke de sosiale relasjonenes betydning for aktører i den politiske eliten i det tiberiske 

principatet.  

Da oppgaven skal undersøke tilegnelse og utøvelse av makt, vil det dog være utilstrekkelig å 

kun undersøke de uformelle båndenes betydning. Oppgaven vil derfor, i tillegg, analysere de 

formelle og konstitusjonelle aspektene knyttet opp mot maktutøvelse i perioden. Gjennom en 

analyse som baserer seg både på de offisielle og institusjonelle båndene samt de uformelle 

sosiale båndene, er det mulig å danne et mer realistisk bilde av den reelle politiske 

maktfordelingen under Tiberius’ principat. 

1.5 Historiografi 

Historikeres oppfatning av den politiske organiseringen i Romerriket bærer tydelig preg av sin 

egen samtid. Theodor Mommsen (1817–1903), som blant annet var utdannet jurist, var svært 

opptatt av de offisielle båndene mellom aktørene, og de juridiske institusjonenes posisjon. For 

ham var nøkkelen til å forstå romersk politikk de to grupperingene optimates og populares, som 

så ut til å gjenspeile 1800-tallets liberale og konservative partier.7 Ved overgangen til 1900–

tallet lanserte Mathias Gelzer (1886–1974) en ny teori i sitt verk Die Nobilität der römischen 

Republik (1912). Han identifiserte en høyadelig elite, nobilitas, bestående av menn fra familier 

som hadde holdt de høyeste embetene.8 Disse monopoliserte de mest prestisjefylte embetene 

fordi de var sikret valgseiere på grunn av den store mengden klienter de hadde. Disse klientene 

gikk i arv, og på denne måten lanserte Gelzer clientela-teorien, hvor patron-klient-forhold var 

det altforklarende elementet i romersk politikk.9 Selv i det tiberiske principatet hvor det ikke 

lenger ble holdt folkeavstemninger for å utdele politiske embeter, fastholdt Gelzer at den delen 

av aristokratiet med røtter tilbake til de store familiene i republikken fortsatt utgjorde 

nobilitas.10 

Den innflytelsesrike Sir Ronald Syme skrev to av sine mest kjente verker, The Roman 

Revolution (1939) og tobindsverket Tacitus (1958), i en periode preget av karismatiske ledere, 

massemobilisering og verdenskriger. For ham samsvarte Augustus’ etablering av principatet 

med den politiske situasjonen i Europa, og denne oppfatningen ledet ham til den velkjente 

konklusjonen: «In all ages, whatever the form and name of government, be it monarchy, 

                                                 
7  Mæhle, Masse og elite, 8. 
8  Gelzer, The Roman Nobility, 52. 
9  Gelzer, The Roman Nobility, 100. 
10 Gelzer, The Roman Nobility, 141.  
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republic or democracy, an oligarchy lurks behind the façade; and Roman history, Republican 

or Imperial, is the history of the governing class».11 Denne kyniske oppfatningen ser også ut til 

å være uttrykk for en slående likhet mellom subjekt og objekt i tilfellet Syme og Tacitus.  

I moderne tid har Gelzers innflytelsesrike clientela-teori møtt stadig mer motstand. I denne 

sammenhengen har kanskje særlig Fergus Millar (1935–) og P. A. Brunt (1917–2005) vært 

betydningsfulle kritikere. Fergus Millar tar utgangspunkt i folkeforsamlingens betydning i 

romersk politikk, og lanserte således det som kan beskrives som demokratimodellen.12 Denne 

teorien tar utgangspunkt i politiker-velger-atferd på bekostning av de lettvinte forklaringene 

utelukkende basert på patron-klient-forhold. På samme måte som hos Mommsen, Gelzer og 

Syme ser også denne teorien ut til å gjenspeile sin samtid, med en vektlegning av demokratiske 

prosesser og folkets rolle som politiske aktører. 

1.6 Utforming av oppgaven 

For å besvare denne oppgavens problemstilling angående tilegnelse og utøvelse av makt, er det 

en rekke aspekter som må belyses. I kapittel 2 vil oppgaven presentere det aktuelle 

kildematerialet som danner utgangspunktet for de senere nærstudiene. Det vil her blitt gjort rede 

for både de litterære og epigrafiske kildene. Kapittel 3 vil bestå av en gjennomgang av de 

formelle og konstitusjonelle aspektene vedrørende tilegnelse og utøvelse av makt. Selv om 

oppgaven skal forsøke å avdekke nettverkets betydning for de politiske aktørene i det tiberiske 

principatet, vil en analyse av de uformelle båndenes betydning være lite fruktbart dersom det 

ikke er satt i sammenheng med de formelle båndene.  

I kapittel 4 vil oppgaven presentere og diskutere teori knyttet opp mot nettverksanalyse i det 

tiberiske principatet. Dette kapittelet vil altså utgjøre det nødvendige teoretiske rammeverket 

for å gjennomføre nærstudiene i kapittel 6, 7 og 8. I disse kapitelene vil oppgaven forsøke å 

besvare problemstillingen ved å studere de sentrale aktørene Gnaeus Piso, Aelius Seianus og 

Tiberius.  

Til slutt vil oppgaven sammenfatte de viktigste funnene i en avslutning.  

  

                                                 
11 Syme, The Roman Revolution, 7.  
12 Ravnå, Makt og innflytelse, 5. 
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Kapittel 2 - Kilder 

Oppgaven vil her gjennomgå det tilgjengelige kildeomfanget som er sentralt for å belyse 

maktutøvelse i det tiberiske principatet. Primærkildene denne oppgaven vil benytte seg av faller 

inn i to kategorier. Den første er de litterære kildene, som innebærer de antikke historikernes 

skriftlige overleveringer. Disse er til tider svært fragmenterte, slik tilfellet er med Gaius 

Velleius Paterculus’ verk. Den andre kildekategorien er de epigrafiske kildene og utgjør 

offisielle skriv fra senatet, senatus consulta, på bronsetavler utplassert i provinsene. Her har det 

blitt gjort sentrale funn de siste årene, og bronsetavlene som utgjør Senatus Consultum de Cn. 

Pisone Patre ble først kjent for den vitenskapelige verden i 1990 da det arkeologiske museet i 

Sevilla kjøpte fragmentene fra en privat samler.  

2.1 De litterære kildene 

De fire store litterære kildene som skriver om tidsperioden for Tiberius’ principat er Cassius 

Dio (ca. 165–229), Suetonius (ca. 69–122), Velleius Paterculus (ca. 19 fvt. –31) og Tacitus (ca. 

56–120). Det finnes eksempler på små fragmenter av andre tekster som kan stamme fra 

samtidige historikere og forfattere, men de overnevnte kildene vil være utgangspunktet for å 

besvare oppgaven på grunn av deres omfang og relevans. Alle kildene tar for seg den samme 

tidsperioden, samtidig som de til tider vektlegger svært forskjellige aspekter og presenterer 

alternative narrativer. Oppgaven vil her presentere hver av de fire antikke forfatterne kort samt 

gi en vurdering av hvordan kilden kan brukes til å belyse problemstillingen. Tacitus vil her ha 

en noe spesiell rolle, både på grunn av omfang, stil og forskningstradisjon. Tacitus har vært 

kjent som en svært dyktig forfatter, rent litterært, noe som har ført til en stor interesse for å 

studere hans verker fra et filologisk standpunkt så vel som rent historisk.  

2.1.1 Cassius Dio 

Cassius Dio er den som skriver lengst i tid etter de faktiske hendelsene. Dio var en relativt 

suksessrik politiker i Romerriket, på tross av hans greske herkomst, og oppnådde konsulstilling 

to ganger i tillegg til å være prokonsul i flere viktige provinser.13 Dio var altså godt involvert i 

det politiske livet i Roma og Romerriket. Dette kan bety at han, med sin erfaring, kan gi oss et 

godt innblikk i den politiske hverdagen under Tiberius, eller Dios egen oppfatning av den. Dio 

har likevel ikke vært ansett som en særlig interessant kilde når det kommer til politiske 

                                                 
13 Ravnå, Makt og Innflytelse, 42.  
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vurderinger, og Ronald Mellor (1940–) mener han var «less attuned to the politics and 

personalities of the early empire» sammenlignet med Tacitus.14  

I tillegg kan det være at den historiske kvaliteten på hans verk om romersk historie led under 

arbeidsmetoden: «I følge eget utsagn tilbrakte han først ti år med å ta notater fra alt som var 

skrevet om romersk historie, deretter brukte han tolv år på å gå gjennom notatene, trekke ut det 

vesentlige og skrive sine egne bøker».15 Han var også svært opptatt av det indre tankelivet til 

de historiske aktørene han beskrev, noe han umulig kan han noe belegg for. Ved enkelte tilfeller, 

gjennom komparativ analyse av sammenfallende tekstpassasjer med eksempelvis Suetonius og 

Tacitus, ser vi dog at han kan være presis og sannferdig: «Vi skal altså på ingen måte forakte 

Dios evne til å formidle faktiske opplysninger, men vi må heller ikke overser hans manglende 

interesse for å gjøre det».16  

2.1.2 Suetonius  

 Suetonius har et ganske annerledes utgangspunkt enn Dio da han ikke hadde noen politisk 

karriere. Hans verker består av en rekke keiserbiografier, og en av dem omhandler Tiberius. 

Suetonius jobbet som sekretær ved keiserpalasset og må derfor ha hatt god tilgang til 

arkivmaterialet som han kunne bygge sine verker på.17 Moderne historikere har tradisjonelt hatt 

en ganske lav vurdering av Suetonius og den historiske verdien i hans verker. Suetonius er svært 

opptatt av å legge frem sladder, rykter og utfyllende beskrivelser av promiskuøs adferd hos sine 

historiske aktører. Denne tilsynelatende useriøsiteten hos Suetonius har ført til en generell 

skepsis til alt han har skrevet. Syme, som spesialiserte seg på Tacitus, sammenligner de to 

forfatterne kortfattet: «The biographer [Suetonius] has his own method - a loose and often 

disjointed succession of topics, therefore less amenable to treatment than the historian 

[Tacitus]».18  

Suetonius har således ofte hatt en birolle, der man i større grad har valgt å benytte seg av 

Tacitus’ beretninger for å forsøke å besvare historiske spørsmål knyttet til perioden de begge 

skriver om. I nyere tid har dog Suetonius fått en slags renessanse, og man har begynt å se den 

historiske verdien i hans antikvariske tilnærming til detaljer særlig i de beskrivelser som ikke 

baserer seg på ryktespredning om utsvevende og umoralsk seksuell adferd. Per-Bjarne Ravnå 

peker særlig på at han har flere kildehenvisninger enn noen annen antikk forfatter, og at han 

                                                 
14 Mellor, Tacitus’ Annals, 103. 
15 Ravnå. Makt og Innflytelse, 42.  
16 Ravnå. Makt og Innflytelse, 43.  
17 Ravnå, Makt og innflytelse, 33.  
18 Syme, Tacitus, 271.  
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gjengir dokumenter ordrett, i stedet for å benytte seg av de litterære frihetene andre forfattere 

innenfor samme sjanger gjerne gjorde. Ravnå belyser Suetonius sin verdi som historisk kilde 

med følgende oppsummering: «På den bakgrunnen skulle det stort sett være mulig å anta at når 

han kommer med spesifikke og detaljerte påstander, så er dette nøyaktige gjengivelser av 

påstander han selv har funnet i kildene han brukte». 19 

2.1.3 Velleius Paterculus  

Velleius Paterculus var i en unik posisjon sammenlignet med de tre andre antikke forfatterne 

fordi han er den eneste av disse som skrev i Tiberius’ samtid. Han er dessuten den eneste som 

forsøkte å portrettere Tiberius i et positivt lys. Han tjenestegjorde i militæret under Tiberius i 

Germania og Pannonia, og i ettertiden skrev han svært rosende om de militære kampanjene og 

Tiberius’ lederskap. Han ble et medlem av senatet etter støtte fra Tiberius, og selv om han ikke 

ble konsul selv kom begge sønnene hans til å bli det.20  

For ham representerte således principatet større politiske muligheter enn hva han med sin 

bakgrunn kunne ha håpet på under republikken. Dette er kanskje en av grunnene til Velleius’ 

positive holdning i sitt verk. Velleius Paterculus kommer med beskrivelser om Tiberius’ tidlige 

karriere, gir et annet perspektiv enn de andre forfatterne og kan i tillegg ha vært brukt som kilde 

av Tacitus.21 Gjennom sin unike posisjon som den eneste av de antikke forfatterne med 

kjennskap til Tiberius personlig er han nødvendig å forholde seg til i en oppgave angående 

politiske forhold i det tiberiske principatet. Robin Seager advarer dog mot uforsiktig lesning: 

«His account is a curious mixture of just appreciation and naïve exaggeration».22 

2.1.4 Tacitus 

Tacitus var i likhet med Dio en relativt vellykket politiker. Han var senator og nådde stillingen 

konsul suffectus i tillegg til et verv som prokonsul over Asia.23  Når det gjelder hans renomme 

i samtiden, var det hovedsakelig som taler og retorikker han utmerket seg, ikke som politikker 

eller hærfører.24 Dette kommer klart frem i hans tekster, som er svært vanskelige å tolke på 

grunn av hans bevisste tvetydige måte å skrive på. På grunn av dette er det en lang tradisjon 

med litterære og filologiske analyser av hans verker, og Woodman (1945–), i sin grundige 

gjennomgang i Tacitus reviewed (1998), minner oss på at «it is his very familarity which 

                                                 
19 Ravnå, Makt og innflytelse, 35. 
20 Seager, Tiberius, 241. 
21 Woodman et al., Cambridge Companion, 2-4. 
22 Seager, Tiberius, 241. 
23 Martin, Tacitus, 29-30.  
24 Martin, Tacitus, 29.  
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prevents scholars from realizing quite how difficult and deceptive his text can be».25 På tross 

av vanskeligheten for å avdekke Tacitus’ beretninger, er han den antikke historikeren for 

perioden som er høyest ansett og som brukes mest flittig av historikere, filologer og klassisister.  

De første seks bøkene i Tacitus’ verk Årbøkene, eller Ab excessu Diui Augusti, omhandler 

Tiberius og hans virke som Romerrikets princeps. Bok I begynner med Augustus’ død mens 

bok VI avsluttes med Tiberius’ død. Årbøkene har mest sannsynligvis blitt skrevet etter at 

Tacitus var ferdig som prokonsul av Asia i år 113.26 Gjennom sine verk gir han uttrykk for en 

svært god forståelse av romersk politikk, og vil på bakgrunn av dette være en svært god kilde 

for å besvare problemstillingen knyttet opp mot de politiske aktørene i det tiberiske principatet. 

Når det gjelder sammenligning av de tre antikke forfatterne, altså Dio, Suetonius og Tacitus, 

oppsumerer Woodman den gjeldende konsensusen blant moderne historikere slik: «Three of 

the accounts of the debate have come down to us from antiquity, [Suetonius, Cassius Dio og 

Tacitus…] but most scholars have tended to concentrate on Tacitus, whose account is agreed 

to be 'the fullest' and 'certainly the best we have'».27 Der han siterer henholdsvis Goodyear og 

Levick som begge har forsket på Tiberius og Tacitus’ Tiberius.   

Da Tacitus viser en stor interesse for de politiske intrigene, og er svært opptatt av å gjengi 

senatsmøter, åstedet for en stor mengde politiske avgjørelser, vil han ha en sentral rolle for å 

besvare oppgavens forskningsspørsmål. Samtidig er det nødvendig å forholde seg til, og bruke, 

utsagn og beretninger fra Cassius Dio, Suetonius og Paterculus i tillegg. Deres fortellinger kan 

brukes til å sammenlignes med Tacitus’ utspill, samt supplere informasjon der Tacitus’ 

beretninger har gått tapt eller fremstår usannsynlige eller utilstrekkelige. Tacitus har vært et hett 

forskningsobjekt siden Gibbon (1737–1794) og Mommsen tok romersk historieforskning, og 

den antikke forfatteren, inn i den moderne historievitenskapen. Det foreligger derfor en rekke 

relevant teori knyttet opp mot tolkning, oversettelse og analyse av den antikke historikeren.   

Forutenom Tacitus’ avanserte latin og tilslørte skrivemåte er det et annet aspekt som må belyses 

og det er nødvendig å ta stilling til hvis man intenderer å bruke verket som primærkilde. Dette 

aspektet går på oversettelse og overleveringstradisjonen. Som oppgaven har nevnt tidligere har 

Tacitus i moderne tid nytt en høy status, og hans verker har vært mye studert og forsket på. Slik 

har det imidlertid ikke alltid vært, og det er lite som tyder på at Tacitus hadde den samme 

posisjonen i sin egen samtid. Særlig med inntoget av kristendommen ble Tacitus upopulær og 

                                                 
25 Woodman, Tacitus reviewed, 68. 
26 Woodman et al., Cambridge Companion, s.32.  
27 Woodman, Tacitus reviewed, 40.  
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Tacitus var således glemt gjennom hele middelalderen, før han dukket opp i Italia i renessansen 

da interessen for romersk og antikk kultur dukket opp på ny. Ved denne anledningen var det 

gjennom oversettelse fra ett enkelt tysk manuskript fra 1000-tallet. Manuskriptet inneholdt deler 

av Årbøkene (bok XI–XVI) og Historier.28 Det aktuelle verket for denne oppgaven, altså bok I 

-VI av Årbøkene ble ikke publisert før 1515,29 og på den tiden var det likefullt Germania som 

var det mest innflytelsesrike tacitanske verket, særlig ble dette viktig for den kommende 

germanske og tyske nasjonalismen.  

Fra midten av 1500-tallet og utover har altså Tacitus’ verker vært et relevant forskningsobjekt 

for Europas lærde. Likevel er det viktig å anerkjenne hvilke implikasjoner det har at Tacitus’ 

verker har vært borte i så lang tid, kanskje særlig fordi store deler stammer fra ett enkelt tysk 

manuskript. En åpenbar konsekvens av dette er hvordan store deler av bok IV, og nesten hele 

bok V mangler. I tillegg kan usikkerhet rundt en enkelt bokstav gjøre det vanskelig å vite 

hvilken person det egentlig er snakk om,30 og ett manglende ord kan forandre store 

meningssammenhenger.31 Denne oppgaven benytter seg av Henning Mørlands oversettelse av 

verket til norsk for Thorleif Dahls Kulturbibliotek. Samtidig er det høyst nødvendig å forholde 

seg til den moderne diskusjonen rundt oversettelsen av Tacitus, og oppgaven vil derfor støtte 

seg på blant annet arbeidet til Woodman, Syme, Ronald Martin, Robin Seager, Ronald Mellor 

og Barbara Levick i oversettelsen av relevante tekstpassasjer. 

2.1.5 Kildenes kilder 

Da samtlige av de litterære kildene, med unntak av Velleius Paterculus, har en betydelig 

tidsavstand til hendelsene de beskriver er det nødvendig å forsøke å kartlegge hvilke kilder 

disse benyttet seg av. Dette gjør det mulig å vurdere de antikke historikernes beretninger med 

større presisjon. Særlig er dette viktig for å forsøke å avdekke hvor stor del av beretningene til 

de forskjellige forfatterne som styres av stil, komposisjon, diktning og moralisering og hvor 

stor del som består av mer antikvarisk bevisføring og avskrivning av samtidige kilder.  

Det er stor grad av overlapping mellom Tacitus, Dio og Suetonius. Dette betyr likevel ikke 

nødvendigvis at det er større sannsynlighet for at noe «faktisk skjedde», eksempelvis 

rapporterer både Tacitus og Dio om at det har blitt observert en føniksfugl i Egypt.32 Det virker 

mer sannsynlig at Tacitus og Dio her har benyttet seg av den samme kilden enn at det faktisk 

                                                 
28 Mellor, Tacitus’ Annals, 197. 
29 Mellor, Tacitus’ Annals, 198. 
30 Syme, Ten studies, 58. 
31 Woodman, Tacitus reviewed, 29. 
32 Tac, Ann, 6.28, Dio 53.27.1. 
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var en føniksfugl i Egypt på den tiden, dette er svært verdifull informasjon med tanke på å 

avdekke de antikke historikernes kildearbeid. Samtidig er ikke kildene helt i overenstemmelse, 

det er en forskjell i hvilken dato føniksen dukker opp hos Dio og Tacitus. Det er flere eksempler 

på passasjer mellom både Suetonius, Dio og Tacitus som tyder på at disse har benyttet seg av 

en eller flere identiske kilder.33 Disse likhetene har blant annet ført til teorier om en samtidig 

annalist som har nedskrevet store deler av det tiberiske narrativet, og som alle de tre historikerne 

benytter seg av. Denne teorien fremsatt av Eduard Schwartz (1858–1940) gir en enkel 

forklaring på en rekke spørsmål knyttet opp til kildene våre, og Syme peker på hvordan denne 

teorien er en for enkel løsning: «The theory tries to explain too much and is vulnerable on at 

least two counts - its assumption that a dominating portrait could be imposed by a single literary 

figure, and its overestimate of the amount of ground that is common to Tacitus and Suetonius 

or Dio or all three».34 Likevel argumenterer andre historikere for at det finnes en ukjent annalist 

eller historiker som har fungert som inspirasjon eller kilde for Tacitus, Ronald Martin 

konkluderer  at: «The influence of the unknown annalist on Tacitus is undeniable».35 

Uavhengig av hvorvidt det eksisterte en felles kilde i form av en ukjent annalist, er det likevel 

liten tvil om at det fantes en rekke tilgjengelige kilder offentlig for både Tacitus, Dio og 

Suetonius. Eksempler på dette er i arkiver som acta diurna og og acta senatus, så vel som 

publiserte taler fra senatet, samt memorarer og lignende utgitt av senatorer i ettertid. Et element 

som imidlertid gjør det vanskelig å vite nøyaktig hvor de antikke historikerne har hentet 

informasjonen sin fra er den mangelfulle kildehenvisningen, i tillegg til at kildene som ble brukt 

dessverre er tapt for dagens historikere. Dette har også ført til at det er en svært levende debatt 

blant moderne forskere rundt kildebruk og kildetilgang hos de antikke forfatterne. Oppgaven 

vil her særlig trekke frem den tacitanske kildedebatten rundt Årbøkene på grunn av verkets 

sentrale rolle innenfor denne oppgaven så vel som tidligere lignende forskning på feltet. Det er 

en lang, og fortsatt pågående, kildedebatt innenfor historievitenskaplig tolkning av Tacitus 

vedrørende hans bruk av senatsarkivet. Tacitus referer knapt til kilder,36 noe antikke historikere 

sjelden gjorde, og acta senatus blir kun referert til eksplisitt en gang, mot slutten av bok XV.37 

Her er det uenigheter blant historikere hvorvidt acta senatus egentlig referer til senatsarkivene 

og om han faktisk bruker disse arkivene i stor grad. Ronald Syme gjør rede for hvordan det ikke 

                                                 
33 Eg:  Tac, Ann, 1.6.3 in. = Suet.Tib. 22 fin. eller Ann 1.12 = Dio 57.2.5-7.  
34 Martin, Tacitus, 204, Syme, Tacitus, 272-3, 691.  
35 Martin, Tacitus, 206. 
36 Martin, Tacitus, 199.  
37 Syme, Tacitus, 282.  
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er noen tvil om at han hadde tilgang på dette arkivmaterialet.38 Et argument for Tacitus’ tilgang 

til senatsarkivet er gjengivelsen av talene i senatet og de mange senatsmøtene som blir beskrevet 

i detalj. Her påpeker Syme at det er et element av litterære friheter i Tacitus’ gjengivelse av 

Tiberius’ taler i senatet, noe som var vanlig blant antikke historikere.39 Her blir han støttet av 

Ronald Mellor (1940–).40  

Likevel argumenterer Ronald Martin (1915–2008) overbevisende om at det i tillegg mest 

sannsynlig eksisterte egne utgivelser av senatstalene som Tacitus kunne benytte seg av.41 Dette 

vil si at han ikke nødvendigvis hadde behov for senatsarkivet for å skrive om senatsmøter. Syme 

er likevel overbevist om at Tacitus har benyttet seg av dette arkivet, og hans beundring for det 

historievitenskaplige arbeidet til Tacitus kommer i perioder klart frem: «It is not rash to 

conclude that Tacitus, after reading and excerpting the historians of the period (and some he 

quickly rejected), decided to build up much of the first hexad on a steady conscientious 

employment of the primary material».42 Mens mer moderne historikere som Goodyear (1936–

1987) argumenterer for at Tacitus referer til acta senatus ved en tidligere passasje i Årbøkene 

(2.88.1) ved å basere seg på Theodor Mommsens oversettelse, dette blir interessant nok 

argumentert mot både fra Syme og Woodman.43 Woodman argumenterer for at Tacitus’ bruk 

av acta senatus var sjelden og «exceptional rather than regular».44 Basert på brevveksling med 

Plinius den yngre argumenterer han for at det refereres til offentlige arkiver, og således acta 

diurna i stedet. Ronald Mellor er derimot av den oppfatning at Tacitus benyttet seg av, og hadde 

tilgang til, begge deler.36  

Det er altså vanskelig å fastslå hvilket kildemateriale som var tilgjengelig for de antikke 

forfatterne. På grunn av deres sparsommelige kildehenvisninger er det dessuten vanskelig å vite 

i hvor stor grad historikerne har benyttet seg av dette eventuelt tilgjengelige materialet. Dette 

gjør det nødvendig å lese verkene i en sammenheng dersom vi skal forsøke å danne oss et bilde 

av perioden. 

                                                 
38 Syme, Tacitus, 282.  
39 Syme, Tacitus, 285-286.  
40 Mellor, Tacitus’ Annals, 34.  
41 Martin, Tacitus. s.201.  
42 Syme, Tacitus, 286.  
43 Woodman et al., Cambridge Companion, 8-9.  
44 Woodman et al., Cambridge Companion, 

1-10. 
36 Mellor, Tacitus’ Annales, 24.  
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2.2 De epigrafiske kildene 

Med all usikkerheten knyttet opp mot de litterære kildene er det svært gunstig at det er mulig å 

ytterligere kontekstualisere disse ved hjelp av de epigrafiske kildene. Denne oppgavens kilder 

består hovedsakelig av senatsresolusjoner inngravert på bronsetavler som ble plassert ut i 

provinsene. Funnene og publiseringene av disse bronsetavlene strekker seg fra 1947 til 1990. 

De epigrafiske kildene som er særlig relevante for denne oppgaven innbefatter Tabula Larinas 

(TL), Tabula Hebana og Tabula Siarensis (TS), men kanskje særlig sentral er Senatus 

Consultum de Cn. Pisone Patre (SCPP). Disse vil benyttes i samspill med de litterære kildene 

for å gi et fullere og mer sammensatt bilde av maktforholdene i principatet under Tiberius. 

Særlig er disse kildene verdifulle fordi de er samtidige og fordi de inneholder deler eller 

elementer som også blir diskutert i de litterære kildene. 

2.2.1 Tabula Hebana og Tabula Siarensis 

Tabula Hebana ble funnet i Italia i 1947. Tavlen inneholder den andre delen av en liste over 

titler og æresbevilgninger som ble skjenket Germanicus av senatet etter hans død. Tabula 

Siarensis ble funnet i Spania 35 år senere i 1982, og gir oss oversikten over store deler av den 

manglende første halvdelen av teksten i Tabula Hebana.45 Disse har altså i utgangspunktet vært 

identiske tavler som er satt ut i provinsene for å informere folket om senatsvedtakene i 

forbindelse med Germanicus’ bortgang. Disse tekstene er svært vesentlige for å sammenligne 

med Tacitus’ sin beretning om æresbevilgningene tildelt Germanicus, og vi kan se at han har 

vært selektiv i hvilke titler og æresbevilgninger han velger å presentere.46 Dette gir oss således 

mer informasjon til å tolke Tacitus og hans standpunkt, men også mer informasjon om 

Germaniucs’ rolle og samspillet mellom Tiberius og senatet. I tillegg kommer det i TS frem 

informasjon om Germanicus’ rolle i Syria, som igjen kan sammenlignes med både Tacitus’ 

versjon så vel som beskrivelsen som kommer fram i SCPP. Innskripsjonene gjør også rede for 

stiftelsen av fem nye centurier (valgkretser) til ære for Germanicus, og deres betydning vil bli 

diskutert i kapittel 3. 

2.2.2 Tabula Larinas  

Tabula Larinas er en senatsresolusjon fra år 19 funnet i Larino, da kalt Larinum.47 TL ble 

publisert først i 1978 og inneholder et slags manifest med mål om å forhindre moralsk forfall 

blant den romerske eliten.48 I TL forteller senatet at det er uønsket med prostitusjon, skuespill 

og deltakelse i gladiatorkamper for mennesker som er av nobel ætt, altså de som har hatt equites 

                                                 
45 Mellor, Tacitus’ Annals, 24 
46 Seager, Tiberius, 220 
47 Seager, Tiberius, 225. 
48 Levick, The Senatus Consultum from Larinum, 97. 
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eller senatorer i familien.49 Dette innebar barn, barnebarn og oldebarn. Denne typen lover var 

allerede satt i prosess under Augustus, men under Tiberius ble det igangsatt et nytt forsøk på å 

gjennomføre denne visjonen for å reversere det som ble oppfattet som det moralske forfallet 

blant den romerske eliten. Det var nødvendig med en revisjon nettopp fordi det forekom svært 

mange brudd på den første resolusjonen under Augustus.50 TL er en konsulstyrt revisjon av det 

tidligere lovverket hvor: «Prohibited areas of activity were extended, loopholes closed and 

penalties increased».51 Straffene kunne innebære eksil, forbud mot en verdig begravelse og 

forbud mot å sitte på ridderrekkene i teateret.52 Tabula Larinas gir oss altså et alternativt 

innblikk i Tiberius’ moralske holdning, så vel som noen spesifikke lover som vil være til hjelp 

for å kontekstualisere episoder der equites og senatorer i de litterære tekstene blir dømt i 

henhold til dette lovverket. 

2.2.3 Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre 

Den mest sentrale av de epigrafiske kildene for denne oppgaven er dog Senatus Consultum de 

Cn. Pisone Patre. Fragmentene som til sammen utgjør SCPP stammer fra Spania, og ble først 

kjent for den vitenskapelige verden i 1990, da bronsetavlen ble overlevert til Museo 

arqueológico de Sevilla. Funnet av SCPP kan således betegnes som ganske nylig (med tanke på 

den lange forskningstradisjonen rundt Tacitus) og består av en samling av fragmenterte tekster 

som tar for seg rettssaken mot Gnaeus Piso.53 Til sammen utgjør SCPP 176 linjer, og er således 

en svært omfattende tekstlevning. Denne senatsresolusjonen ble beordret til å «settes opp i den 

folkerikeste byen i hver provins, og der på det mest besøkte sted inngravert på en bronsetavle».54 

Dette forteller noe om hvor viktig denne saken var for senatet og Tiberius og betydningen av å 

få spredd den offisielle versjonen av hendelsene. 

Hos de antikke forfatterne blir Piso beskyldt for flere ting, deriblant å ha forgiftet Tiberius’ 

adoptivsønn Germanicus, potensielt på oppdrag fra Tiberius selv.55 SCPP er senatsresolusjonen 

som formidlet rettssakens gang og utfall til det romerske folket, på vegne av senatet. Den 

representerer således «myndighetenes», altså senatets og Tiberius’, offisielle versjon av 

hendelsene, og vil dermed være svært interessant å sammenligne med gjengivelsene til Tacitus, 

Suetonius og Dio. Særlig Tacitus vier feiden mellom Piso og Germanicus en svært stor plass i 

sitt verk. Rettssaken tar for seg en strid mellom flere aktører innenfor den politiske eliten i det 

                                                 
49 Seager, Tiberius, 225. 
50 Levick, The Senatus Consultum from Larinum, 107. 
51 Seager, Tiberius, 225. 
52 Griffin, Prostitution, Sexuality, and the Law in Ancient Rome, 66. 
53 Det første settet med tekster er funnet mellom 1947 og 1982 i Spania: Mellor, Tacitus’ Annals, 24.  
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tiberiske principatet, og denne kilden vil være sentral senere i oppgaven i forbindelse med en 

nettverkshistorisk gjennomgang av Ganeus Piso. 

At denne rettssaken var svært viktig i sin samtid kommer klart frem basert på mengden 

overlevende materiale som omtaler den, slik Mellor gjør rede for: «In fact, more surviving 

inscriptions treat Germanicus' death and Piso's trial than any other historical event in Roman 

history, so it was obviously of great importance to the imperial government at the time».56 Det 

er flere elementer som gjør SCPP til verdifull for arbeidet for denne oppgaven. Et svært viktig 

aspekt er at Germanicus’ imperium maius blir nevnt og definert, noe som er svært interessant i 

forbindelse med maktgrunnlag og maktutøvelse. I tillegg nevnes Augustas innflytelse og makt 

over senatet og Tiberius, og hun oppgis som grunnen til at Pisos kone, Plancina, frikjennes. Det 

kommer i tillegg frem en rekke andre detaljer som vil være sentrale i denne oppgaven og 

dokumentet i seg selv vitner om en betent politisk sak, og hvordan den styrende eliten forholdt 

seg til denne. SCPP inneholder mye informasjon som vil være til hjelp for å besvare denne 

oppgavens problemstilling knyttet opp mot maktgrunnlag i principatet under Tiberius. 
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Kapittel 3 – Det formelle maktgrunnlaget 

Dette kapitelet har som mål å redegjøre for de formelle strukturene relatert til tilegnelse og 

utøvelse av makt i det tiberiske principatet. Kapittelet vil først ta for seg den romerske eliten, 

altså equites og senatorene. I denne forbindelsen vil også senatets funksjon og cursus honorum 

være relevant momenter. Videre vil kapittelet undersøke det formelle maktgrunnlaget i 

principatet med utgangspunkt i de juridiske aspektene, titler og embeter. Til sist vil den 

provinsielle administrasjonen bli undersøkt. Alle disse aspektene vil bli studert i forbindelse 

med overgangen til principatet, men med et særlig fokus på de endringene som fant sted i 

Tiberius’ tid som princeps. 

3.1 Equites 

Equites var ridderne i Romerriket, men det er noe uklart hvilke kvalifikasjoner som var 

gjeldende for å kunne regne seg som en eques, og dette ser også ut til å ha forandret seg fra 

tidlig- til senrepublikken og igjen i principatet. Equites var i utgangspunktet de som i tidligere 

tider hadde utgjort kavaleriet i det romerske militæret. Selv om kravet for å kunne regnes som 

equites i det tidlige principatet altså er uviss vet vi at det fra år 22 fvt. ble fastslått at man måtte 

ha en formue på 400 000 sestertier, ha retten til å sitte i de fjorten fremste radene på teateret og 

man måtte ha både en far og en bestefar som var født frie.57 

Fra Augustus’ tid hadde equites en relativt standardisert karrierevei med embeter forbeholdt 

menn av ridderstand. En typisk karriere for en eques i det tidlige principatet startet gjennom 

militærtjeneste som kenturion og senere militærtribun, men det var også mange som ikke 

tjenestegjorde som kenturion. Det neste steget for equites kunne deretter bestå av å søke seg til 

prokurator-embeter, disse ble trolig utpekt av keiseren personlig.58 Dette impliserer at det trolig 

var viktig for en eques å ha en personlig relasjon til Tiberius, eller en venn av ham, for å oppnå 

de høyest ansette prokurator-embetene.59 De aller mest prestisjefylte embetene ser dog ut til å 

ha vært de store prefekturene som bestod av å være ansvarlig for kornforsyningen i Roma, 

guvernør over Egypt eller som kommandant for vigiles, pretorianergarden eller de urbane 

kohortene.60 
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60 Alston, Aspect of Roman History, AD 14 – 117, 256. 
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3.2 Senatet 

Senatet bestod av menn av høyere byrd enn de som kunne regnes som equites. For å kunne 

titulere seg som en senator måtte man, i tillegg til riktig herkomst, inneha en stor nok formue 

og ha bekledd kvestor-embetet. Innføringen av principatet medførte en betydelig forandring i 

maktapparatet sammenlignet med forholdene under republikken. På tross av dette bestod 

senatet gjennom hele perioden og var stadig sammensatt av de rikeste og mest innflytelsesrike 

mennene i Romerriket. I tillegg ser både Augustus og Tiberius ut til å ha vært opptatt av en 

politikk som hevet statusen til denne politiske eliten bestående av senatorer og equites. Selv om 

de antikke forfatterne forteller om et senat med stadig mindre makt på grunn av princepsens 

overlegenhet, ser vi samtidig bevis på at senatet økte sin makt på bekostning av populus 

romanus.  

Senatorenes karrierevei ble kalt cursus honorum. Dette var de embeter og magistrater man 

kunne oppnå dersom man var av riktig herkomst, hadde høy nok formue og valgte et offentlig 

liv. Starten på karrieren bestod av mindre prestisjefulle embeter som ble kalt virgintivirate, før 

man senere tjenestegjorde som militærtribun.61 Da de kommende senatorene fylte 25 år var de 

klare for å tjenestegjøre i sitt første magistrat som kvestor. Kvestormagistratet var et finansielt 

embete, og man kunne ha ansvar for innkreving av skatt samt arbeid i forbindelse med censuser. 

Etter å ha bekledd kvestorembetet, og såfremt man oppfylte formueskravet på 1 000 000 

sestertier, kunne man bli medlem av senatet. Etter dette ventet stillingen som edil, disse hadde 

ansvar for administrasjon i Roma, dette innebar gjerne ansvar for offentlige bygg62 eller 

arrangering av leker og festivaler.63 Man kunne enten ha et plebeiersk edilembete, eller aedile 

curules for patrisierne, og det var sannsynligvis slik at aedile curules var mer prestisjefylt også 

i keisertid. Som et alternativ til edil-embetet kunne man, etter å ha vært kvestor, tre inn som 

folketribun. Som folketribun hadde man vetorett mot alle avgjørelser i tillegg til å kunne komme 

med lovforslag.64 Dette embetet ga innehaveren makten tribunica potestas, som senere utgjorde 

en sentral del av det formelle maktgrunnlaget til både Augustus, Tiberius og de senere keiserne. 

Etter å ha bekledd embetet som edil eller folketribun var stillingen som pretor det neste steget 

på cursus honorum. Det var først ved dette embetet at det i principatet forekom et 

konkurranseaspekt og det var flere som ønsket stillingen enn det antallet som ble oppnevnt.65 
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64 Seager, Tiberius, 1. 
65 Alston, Aspect of Roman History, 252. 
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Under Tiberius var det 12 pretorer som ble utpekt,66 og Alston (1965–) beskriver senatorenes 

karrierevei slik: «Once a man entered the senate by becoming quaestor, progression was almost 

automatic until the elections for the praetorships. At this stage, presuming none had died in the 

interim, eight men would fail to progress under the Julio-Claudian system».67 Selv om man ble 

tildelt et pretur var det også forskjell i prestisje innenfor disse embetene. Tiberius holdt selv, da 

han var kun 25 år gammel, sannsynligvis tittelen preator urbanus som var regnet som det mest 

ærefulle av alle pretorembetene.68 Det var flere slike irregulariteter for medlemmer av 

princepsens familie. Sønnene til Tiberius, altså Drusus og adoptivsønnen Germanicus, holdt 

aldri stillingen som pretor, og ble avansert i ekstraordinært tempo oppover cursus honorum.69 

Etter å ha vært pretor kunne man tjenestegjøre som prokonsul over en provins, en stilling man 

i utgangspunktet hadde i ett år, men det var mange under Tiberius som var guvernører i svært 

lang tid.70  

Da de forhenværende pretorene så ble 43 år, hadde de muligheten til å bli valgt som konsul.71 

Konsulatet var det øverste trinnet på cursus honorum og som konsul var man en av to ledere av 

senatet og hadde øverste myndighet i Romerriket. I republikken ville konsulstillingen tilsvare 

makt som statsoverhode, dog på deling med en medregent. Under Tiberius var det fire konsuler 

per år, de som tjenestegjorde de første seks månedene var konsul ordinarii og de som 

tjenestegjorde de siste seks månedene var konsul suffecti. Det var stillingene som konsul 

ordinarii som var de mest prestisjefulle, og det var disse to som ble skrevet opp i fastii og 

således «ga navn» til kalenderåret.72 For å undersøke maktforholdet i principatet under Tiberius 

vil fastii fra perioden være en verdifull kilde. Dette kan fortelle oss hvem som har oppnådd de 

høyeste og mest prestisjefulle embetene, noe som vil kunne være viktig data for en historisk 

nettverksanalyse. Etter å ha tjenestegjort som konsul bestod den videre karrieren til en romersk 

politiker typisk av å tjenestegjøre som prokonsulær guvernør. For å være kvalifisert til stillingen 

som guvernør måtte man ha nådd pretorembetet, men for å oppnå stattholderpostene i Asia og 

Afrika måtte man være av konsulær rang.73 Dersom man hadde store politiske ambisjoner var 
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det også svært prestisjefylt å nå konsulatet mer enn en gang, eller å inneha embetet samtidig 

som princepsen.  

Senatets reelle maktgrunnlag i principatet er vanskelig å fastslå, men det spilte trolig en svært 

viktig rolle på bakgrunn av sin formelle makt. Senatet var et nødvendig organ for en princeps 

til å legitimere sin egen makt. I tillegg hadde senatet en annen svært viktig betydning: 

medlemmene av senatet var de styrende byråkratene i staten. I senatet fant man de militære 

lederne, dommerne, guvernørene i tillegg til de rikeste og viktigste mennene i samfunnet. Dette 

var trolig en av grunnene til at Tiberius videreførte Augustus’ politikk som baserte seg på å 

heve senatets status. Ifølge Tacitus lot Tiberius alle viktige saker bli behandler i senatet, og han 

var svært opptatt av at senatorene ikke skulle ty til fjesking ovenfor ham.74 I tillegg sørget 

Tiberius for å få sin rolle som arvtager etter Augustus legitimert av nettopp senatet, og ifølge 

utsagn fra Tacitus ser Tiberius ut til å være opptatt av å vise respekt ovenfor senatet: «For 

Tiberius lot alt ta sin begynnelse med konsulene, som om republikken ennå bestod og han selv 

var i tvil om han skulle regjere».75 

3.3 Juridiske aspekter 

Slik oppgaven har vist hadde altså senatet et betydelig formelt maktgrunnlag, selv om de 

antikke forfatterne hevder at all makt egentlig lå hos princepsen. Dette viser at en undersøkelse 

av de formelle strukturene alene ikke nødvendigvis gir et riktig bilde, og John Crook 

understreker at «No one supposes, of course, that by looking only at the law you can get a whole 

picture of a society».76 Likevel er de juridiske og konstitusjonelle aspektene viktige forhold når 

det gjelder en undersøkelse av maktgrunnlag i et samfunn og her er det tiberiske principatet 

intet unntak. Dersom man skal forsøke å undersøke det uformelle maktgrunnlaget hos aktører 

er det nødvendig først å forstå det formelle maktgrunnlaget. De juridiske aspektene danner 

grunnmuren til den formelle maktutøvelsen, og Tacitus vier mye tid og oppmerksomhet til 

vedtak av lover, gjennomføring av rettssaker samt senatets, senatorenes og Tiberius’ varierende 

bruk av lovverket. Oppgaven vil her forsøke å gi en redegjørelse for noen av de sentrale lovene 

og deres rolle i politikken i det tidlige principatet. For å gjøre dette er det nødvendig å undersøke 

hvordan disse lovene ble vedtatt, hvordan de utviklet seg over tid og hvordan de ble håndhevet. 
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3.3.1 Legislering 

En av våre viktigste kilder til romerske lovverk er den berømte senatoren og retorikeren Cicero. 

Han beskrev det romerske rettssystemet på følgende måte: «the civil law consists of legislation 

[leges], resolutions of the senate [senatus consulata], decided cases, the formal opinions of the 

jurisprudents, the edicts of magistrates, custom, equity».77 Den romerske juristen Gaius (130–

180) er en annen sentral kilde til vår forståelse av romersk juss, og han tilføyer plebiscita, 

keiserlige bestemmelser og offisielle edikter som sentrale bestanddeler av romersk lov.78  

I den tidlige republikken hadde det romerske folket den offisielle lovgivende makten, og kunne 

gjennom avstemning i comitia vedta lover; leges. Lover vedtatt av plebs Romana fikk samme 

lovgivende makt, og disse bestemmelsene ble kalt plebiscita.79 Denne tradisjonelle måten å 

forme nye lover på ble derimot stadig mindre vanlig, og etter Augustus’ regjeringstid forekom 

det svært sjeldent nye lover vedtatt av folket. I principatet fikk i stedet senatus consulata en 

stadig viktigere rolle, og selv om disse ikke hadde lovgivende makt i teorien ser dette ut til å ha 

vært ubetydelig i praksis.80 Forutenom disse spilte altså ediktene en viktig rolle. Ediktene som 

påvirket lovene var utsendt av diverse magistrater, eksempelvis fra en guvernør til sin provins. 

Pretorene hadde en viktig funksjon i denne sammenhengen, og ved tiltredelsen av pretorembetet 

hadde man ansvar for å utskrive et edikt som forklarte hvordan vedkommende hadde tenkt å 

håndheve lovene. Disse ediktene ga således pretorene en viss personlig makt i forbindelse med 

tolkning av det etablerte lovverket.81 Likevel var ikke pretorene utdannet i juss, og da de kun 

innehadde embetet i ett år som et steg på cursus honorum sammenfattet disse ofte et consilium 

bestående av erfarne jurister som kunne hjelpe pretoren med å utføre sine juridiske oppgaver.82 

To av de mest sentrale bestanddelene av romersk juss var leges og senatus consulata. I 

principatet ble både utsendelsen av senatus consulata samt innføring av nye leges brukt for å 

fremme Augustus’, og senere Tiberius’, politikk. Et relevant eksempel på hvordan leges ble 

brukt på denne måten er lex Iulia et Papia Poppaea som hadde som mål å etablere senatorene 

og equites som vedvarende sosiale klasser i samfunnet. Et senatus consultum vil si et 

senatsvedtak eller en senatsresolusjon. Disse senatsresolusjonene omhandlet gjerne en bestemt 

sak, og disse sakene var gjerne av en slik art hvor det var viktige å formidle senatets holdning 

til folket. Et eksempel på dette finner vi i en av de sentrale kildene for oppgaven Senatus 
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consultum de Cn. Pisone Patre. I denne svært betente politiske saken var det svært viktig for 

Tiberius og senatet å få utsendt en senatsresolusjon. I republikken ble lovforslag først godkjent 

av senatet, deretter stemt over av folket i comitia, og etter dette ble det utsendt en senatus 

consultum som ble en ny lex.83 Under Augustus forandret dette seg og nye lover kunne bli 

vedtatt gjennom hans egen person, da som lex Iulia, gjennom konsulene, eller ved hjelp av 

senatus consultum, som stadig utgjorde en viktigere rolle.84 Skillet mellom en lex og senatus 

consultum ser altså ut til å miste mye av sin betydning gjennom etableringen av principatet. 

Under Tiberius ser forskjellen mellom disse ut til å være minimal, og for ham spilte det liten 

rolle om hans ønsker ble realisert gjennom en lex eller en senatus consultum.85  

3.3.2 Princepsens rolle 

Tiberius hadde en betydelig interesse for juss og startet selv sin politiske karriere ved å opptre 

som forsvarer i rettssaker. Suetonius nevner i denne anledning en rekke saker som Tiberius 

førte for senatet, deriblant som forsvarer av Kong Arkelaos, trallianerne, thessalerne samt de 

jordskjelvrammede innbyggerne i Laodikea, Thyatira og Khíos.86 Tiberius ser ut til å ha beholdt 

denne interessen for juss også etter Augustus’ bortgang og Dio rapporterer at han opptrådte som 

dommer, meddommer og selv som tilskuer ved en rekke rettssaker.87 Tacitus forteller også om 

den store interessen Tiberius hadde for rettssaker, og at han opptrådte som meddommer ved 

flere anledninger. I disse tilfellene, i de alminnelige domstolene, plasserte Tiberius seg «ofte i 

et hjørne av tribunalet for ikke å drive pretoren fra hans lederstol».88 Dette er interessant med 

tanke på at Tiberius’ imperium utvilsomt hadde tillatt ham å overta denne posisjonen dersom 

han hadde ønsket dette.89  

Tiberius’ fremgangsmåte ser i disse anledningene ut til å holde de republikanske idealene i 

hevd, men på tross av princepsens respekt ovenfor pretorene kommenterer Tacitus dystert at: 

«men mens sannheten kom til sin rett, ble friheten undergravd».90 Dette ser ut til å vise den 

negative holdningen Tacitus har ovenfor Tiberius, og selv om Tiberius tilsynelatende forholdt 

seg til de etablerte lovene lar ikke den antikke historikeren seg overbevise av dette. I saker hvor 

Tiberius stemte for nåde og tilgivelse blir det forklart hvordan han ønsket det motsatte, og når 

Tacitus kommer med generelle utsagn om at Tiberius var urettferdig støtter ikke nødvendigvis 
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eksemplene hans opp under dette. I forbindelse med at Tiberius takket nei til å bli skjenket 

enemakt av senatet samt tittelen pater patriae forteller Tacitus at Tiberius «ikke overbeviste 

han med slike ord noen om sin demokratiske innstilling»91 og følger deretter opp med de to 

første eksemplene i Årbøkene om rettssaker basert på maiestas.92 

3.3.3 Maiestas 

I disse to overnevnte sakene, som gjaldt beskyldninger om vanæring av den gudommelige 

Augustus, avgjorde Tiberius at tilfellene ikke var straffeverdige. I andre enkeltsaker som har til 

hensikt å bygge opp under de generelle, negative bemerkelsene mot Tiberius, kommer 

princepsen også tilsynelatende godt ut. Et av flere eksempler på dette er da han dømte Pubilus 

Suillius til landsforviselse, fordi han som dommer mottok bestikkelser.93 Dette er en av de 

mange historiene Tacitus trekker fram for å male et dystert bilde av Tiberius. Likevel 

innrømmer den antikke historikeren at det var riktig å straffe Suillius, som viste seg senere å 

fortsette sitt umoralske liv etter å ha returnert til Roma. I samme kapittel blir det også fortalt at 

Tiberius utviste clementia ovenfor en romersk ridder «som åpenbart var skyldig i en nidvise 

mot keiseren». 

Når det gjelder loven rundt maiestas minutes hevder Tacitus at Tiberius gjeninnførte en gammel 

lov.94 Maiestas var et lovverk om majestetsfornærmelse, men det var i utgangspunktet en lov 

mot «fornærmelse» av den romerske stat. Loven dukket først opp i enten 100 eller 103 fvt. og 

var ment til å brukes for å kunne straffe romerske generaler som var udugelige, og på den måten 

fornærmet den romerske stats ære.95 Under Sulla ble det spesifisert en rekke nye handlinger 

som skulle falle innenfor dette lovverket.. Dette ble fulgt opp av Julius Cæsar og senere 

Augustus som utvidet forbudet til også å gjelde skriftlige fornærmelser.96 Tacitus’ påstander 

om at Tiberius alene gjenopplivet en gammel lov fremstår altså som en feilaktig framstilling.  

Tacitus presenterer deretter eksempler på bruk av maiestas i forbindelse med saker som gjelder 

fornærmelser mot Tiberius og Augustus som person, i rettssaker om ekteskapsbrudd blant eliten 

brukte man derimot lex Iulia.97 I sakene ombefattet av maiestas gjorde Tiberius det klart at man 

kun kunne bli dømt for fornærmelser mot den gudommelige Augustus, men ikke de ovenfor 

hans egen person. Samtidig forekom det en rekke tilfeller hvor den tiltalte unnslapp straff selv 
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om det var fremlagt anklager om fornærmelser mot Augustus: Tacitus trekker frem et eksempel 

om en mann som solgte eiendommen sin og statuer av Augustus fulgte med på kjøpet, her mente 

Tiberius at det ikke skulle bli dømt noen straff.98 Dette er et av flere eksempler der Tiberius 

viste nåde, og han blir ved andre tilfeller berømmet når han velger å straffe den tiltalte.99 Disse 

enkelteksemplene går interessant nok således imot det generelle negative hovednarrativet til 

Tacitus i hans beskrivelser av maiestas og den uheldige utviklingen slike rettssaker hadde. 

3.3.4 Lex Valeria Cornelia 

Lex Valeria Cornelia fra år 5 evt. var først utelukkende kjent fra Tabula Hebana som stammer 

fra år 19.100 I senere tid har man dog funnet Tabula Siarensis som inneholder de første seks 

manglende linjene av Tabula Hebana og således komplementerer det tidligere funnet, og som 

sammen med Tabula Hebana utgjør et svært omfattende kildemateriale på 160 linjer.101 Disse 

bronsetavlene inneholder, blant annet, de æresbevisningene som ble skjenket Germanicus etter 

hans bortgang. Dette omfatter lex Valeria Cornelia som innebærer etableringen av fem nye 

centurier i Germanicus’ navn. I denne sammenhengen blir det referert til de allerede etablerte 

centuriene oppkalt etter Gaius og Lucius Caesar.102 Det originale lovverket fra Augustus’ tid 

omhandler utformingen av ti nye centurier oppkalt etter Lucius og Gaius Caesar, 

adoptivsønnene til Augustus som døde i henholdsvis år 2 og 4. Lovverket ble videre modifisert 

og det økte til totalt 15 og deretter 20 centurier i år 19 og 23. Utvidelsen i 19 var centuriene 

oppkalt etter Germanicus, mens de i 23 var til ære for Drusus.103  

Funksjonen og den reelle påvirkningskraften disse centuriene hadde er vanskelig å fastslå, noe 

som gjør at det foreligger en betydelig faglig uenighet på området. Likevel vet vi at menneskene 

som utgjorde disse centuriene enten var utelukkende equites,104 eller, slik Levick forfekter, 

senatorer og ledende equites.105 Dersom disse centuriene var destinatio, ville deres stemmer 

potensielt ha vært avgjørende ved valg av hvilke kandidater som skulle bli utpekt til viktige 

magistrater, deriblant kandidatene til konsulembetet.106 Destinatio centuriene hadde en 

avgjørende rolle under republikken i comitia centuriata fordi disse var de første til å stemme, 

og: «Candidates who recieved the majority of their votes were credited with all of them, before 
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the remaining centuries voted».107 Destinatio centuriene ser i tillegg ut til å ha erstattet 

funksjonen til det tidligere centuria praerogativa, en centurie bestående av menn fra  eliten, der 

de andre centuriene ofte fulgte det denne stemte for.108  

Gitt denne informasjonen ser altså disse destinatio centuriene ut til å ha hatt en svært viktig 

politisk betydning, da de ga et betydelig formelt maktgrunnlag til de som ble utpekt som 

medlemmer av disse avgjørende valgkretsene. Levick argumenterer for et slikt syn og fastslår 

at «The new arrangement increased the influence of the highest classes on the outcome of the 

consular and praetorian election»,109 men dette synet møter motstand hos Brunt. Han mener det 

er svært optimistisk å tro at Augustus ga fra seg noen politisk makt ved etableringen av disse 

centuriene.110 Ifølge Brunt er det ingen bevis hverken i fasti eller hos de litterære kildene som 

tyder på noen reell politisk innvirkning, centuriene hadde i stedet en utelukkende symbolsk 

betydning og var ment for å heve statusen blant de øvre klassene i samfunnet.111  

Makten til å utpeke kandidater til konsulembetene lå hos princepsen, og vi ser at de som ble 

anbefalt av Tiberius eller Augustus ble utpekt til embetene.112 Trolig hadde Tiberius og 

Augustus likevel en viss begrensning, rent praktisk, i hvem de kunne utpeke; selv om det kunne 

være fristende å gi embetene til novi homines som var trofaste og lojale ville dette trolig vekke 

en voldsom uvilje hos de kandidatene fra familier med lange konsulære tradisjoner. Dette 

forklarer også hvordan embetet konsul ordinarius ser ut til å utelukkende være bekledd av menn 

fra fornemme slekter, mens det derimot var anledning for å gi muligheten til en novus homo til 

å bekle embetet som konsul suffectus.113 De nye centuriene hadde altså ingen betydningsfull 

innvirkning på maktfordelingen i principatet, altså ser den reelle betydningen av lex valeria 

cornelia ut til å bestå av å skape et skille mellom equites og senatorer på den ene siden og 

populus Romanus på den andre siden, på lik linje med retten til å bære visse klesdrakter, ringer 

og få tildelt egne plasser i teateret.114  

3.3.5 Lex Iulia 

Tiltak for å etablere en samfunnselite med senatorer og equites som vedvarende klasser over 

flere generasjoner ser vi en rekke tilfeller av i Augustus’ styre gjennom hans politikk og 
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lovgivning. Politikken rundt etableringen av den overnevnte samfunnseliten finner vi særlig 

uttrykt i Lex Iulia, en betegnelse som sikter til lovverk fremmet av et medlem av gens Iulia. 

Dette referer således til en rekke bestemmelser, og i mange tilfeller blir det samme lovverket 

oppdatert og forandret av etterkommere.  

Dette er tilfellet med lex Papia Poppaea, eller lex Iulia et Papia Poppaea, en lov fra år 9 som 

var oppkalt etter konsulene Marcus Papius Mutilus og Quintus Poppaeus Secundus som la fram 

forslaget.115 Dette lovverket var et forsøk fra Augustus for å promotere ekteskap og øke antall 

fødsler blant eliten.116 At et slikt lovforslag offisielt ble lagt fram av to konsuler som begge var 

barnløse og ugifte ser ut til å understreke sannsynligheten for at det var nettopp Augustus som 

ønsket innføringen av denne loven. Dette lovforslaget var også en justering av en tidligere lex 

Iulia og vi kjenner til lex Iuliae de martiandis ordinibus allerede fra år 19 fvt. Ved denne 

anledningen ble det forbudt for senatorer å gifte seg med kvinner av upassende lav stand, for 

eksempel skuespillerinner, og inneholdt en rekke belønninger for ekteskap med kvinner av 

høyere byrd.117 Dette lovverket ble i samme år fulgt opp av lex Iulia de pudicita et de coercendis 

adulteriis som innebærte en rekke sanksjoner for ekteskapsbrudd og barnløshet.118 Denne loven 

ble trolig igjen fulgt opp av en ny modifikasjon i år 4 evt. kalt lex Iulia caducaria. Her er det 

dog noe usikkerhet da denne lovteksten ikke er tilgjengelig for oss i dag, men denne utvidet 

trolig sanksjonene i forbindelse med ekteskapsbrudd og barnløshet til å gjelde for equites i 

tillegg. 

Augustus’ lovgivning hadde som mål å rette opp det han oppfattet som et moralsk forfall blant 

den sosiale eliten i Romerriket. Likevel var det kanskje først og fremst et ønske om økt 

fødselsrate blant adelen som motiverte Augustus i hans forsøk i å etablere en solid og 

vedvarende politisk elite i Roma. Disse lovverkene har derfor blitt beskrevet som: «purely 

eugenic and demographic in its conception, framed with the object of preserving and 

perpetuating the back-bone of the Augustan state, the senatorial and equestrial orders».119 Disse 

lovene kan dog ikke defineres som suksessrike og ser ikke ut til å ha gitt noe utslag på 

fødselsraten blant eliten.120 Lex Iulia et Papia Poppaea var den siste utgaven av den julianske 

loven som ble lagt fram under Augustus’ regjeringstid, og var noe mildere. Denne utgaven av 
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lex Iulia fokuserte hovedsakelig på barnløshet og sølibat blant eliten.121 Hos Tacitus blir det 

fortalt om en slektning av Tiberius, Appuleia Varilla, som ble stilt for retten på bakgrunn av 

både lex Iulia og maiestas. Tiberius lot henne slippe straff i forbindelse med maiestas, og ba 

senatet om at hun ikke skulle få en for streng straff på bakgrunn av ekteskapsbruddet. Således 

ble hun etter lex Iulia sendt i eksil to hundre mil fra byen, og hennes elsker ble landsforvist.122  

På tross av Tiberius’ tilsynelatende milde håndhevelse av den allerede modererte utgaven av 

lex Iulia ser det ut til å ha vært en viss misnøye rundt dette lovverket, Tacitus forklarer denne 

misnøyen med de økonomiske incentivene for delatores. Delatores var anklagere, og kunne i 

enkelte tilfeller være menn som gjorde en karriere ut av å anklage senatorer og riddere for brudd 

på lover, særlig basert på maiestas og lex Iulia. Tacitus forteller at: «angivere var overalt på 

ferde og ble lokket til sin håndtering ved de belønninger lex Papia Poppaea stilte dem til utsikt 

for at staten som likesom var alles far, kunne få de ledige arveparter når noen måtte gi avkall 

på sin arverett fordi de var barnløse».123 På bakgrunn av dette sammenfattet Tiberius en 

kommisjon som reformerte loven nok en gang og fjernet mange av lovens mest «rigorøse 

bestemmelser».124 Likevel finner vi eksempler på personer som ble straffet på bakgrunn av dette 

lovverket også etter denne reformen, for eksempel da en viss Aquilia ble straffet for 

ekteskapsbrudd i år 25 var dette, ifølge Tacitus, fortsatt på bakgrunn av lex Iulia.125 

3.3.6 Senatus Consultum Larinum 

Et annet juridisk grep i forsøket på å etablere de øverste formuetrinnene som faktiske klasser 

ser vi i en senatus consultum fra den såkalte Tabula Larinum. Denne senatsresolusjonen 

stammer fra år 19 og omfatter lovverk som angår senatorer, deres barn, barnebarn og, til og 

med, oldebarn. I denne senatsresolusjonen står det at: «that it pleased them [senatet] that no one 

should bring on to the stage a senator’s son, daughter, grandson, granddaughter, great-grandson, 

great-granddaughter […that] had ever possessed the right of sitting in the seats reserved for the 

knights» og videre et tilsvarende forbud mot å opptre som gladiatorer eller i teateret. 126 

Dette fremstår som et tiltak for å adskille adelen fra allmuen, og var nok et forsøk fra Tiberius 

på å fortsette Augustus’ politiske ambisjoner om equites og senatorer som en vedvarende 

politisk elite som kunne strekke seg over flere generasjoner. Det er særlig påfallende hvordan 
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dette forbudet gjelder en svært lang rekke slektninger for de som tilhører de øverste stendene i 

samfunnet. Den tidligste anledningen det har blitt forbudt senatorer å opptre som gladiatorer, 

som vi vet om, er i anledning leker holdt av Caesar i 46 fvt. I dette tilfellet fikk dog equites lov 

til å stille, selv om senatorer ble nektet tillatelse.127 Dette blir redegjort for av både Dio og 

Suetonius, 128 og Dio forteller senere om en senator som ønsket å stille som gladiator i år 38 

fvt., som også ble nektet. Forutenom at denne enkelte senatoren ble forbudt å stille som 

gladiator ble det også i denne forbindelsen vedtatt et mer generelt forbud som gjaldt enhver 

senators mulighet til å kjempe som gladiator.129 Gjennom Dio kjenner vi til et nytt slikt forbud, 

denne gangen under Augustus’ principat. Dette forbudet gjaldt sceneopptreden, og ble utvidet 

til å omfatte både equites og senatorer, samt deres barn og barnebarn.130  

3.4 Titler og embeter  

Makt under republikken ble skjenket til en politisk aktør på vegne av det romerske folk gjennom 

verv og embeter. Embetene som ga imperium var således det formelle maktgrunnlaget til 

aktøren i et gitt område for en gitt periode. Det var nettopp gjennom embeter og titler Augustus 

samlet sitt formelle maktgrunnlag til å styre over Romerriket som en princeps.131 I den tidlige 

perioden hadde særlig konsulembetet vært en viktig måte å legitimere sin maktutøvelse, men i 

år 23 fvt. trakk han seg fra konsulembetet og ble til gjengjeld tildelt tribunmakt, tribunica 

potestas, og fikk utvidet sitt imperium til å være større enn prokonsulenes, ved et proconsulare 

imperium maius.132 Etter at store protester fra folket fulgte Augustus’ fravær fra konsulembetet 

vedtok senatet i år 19 at han skulle få imperium som konsul uten å måtte inneha embetet.133 

Disse titlene ser ut til å danne grunnmuren for Augustus’ formelle maktgrunnlag, og oppgaven 

vi her gjøre rede for disse titlene og embetenes betydning, samt hvilke som utgjorde Tiberius’ 

maktgrunnlag.  

3.4.1 Imperium 

I Romerriket var det høyere anseelse for de kurule magistratene. Dette var de embetene som ga 

innehaveren rett til en form for imperium, slik som embetene som konsul, prokonsul og 

pretor.134 Innehavere, og tidligere innehavere, av slike embeter hadde større prestisje i senatet. 

Inntil 122 fvt. var det kun disse som fikk et sete i senatet på livstid, de var de første som fikk 
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tale da saker skulle avgjøres, og ved deres død fikk barna deres rett til å ikle seg en voksmaske 

av dem i begravelsen.135 Imperium kan oversettes som «å kommandere» eller «å befale» og 

innebærer en befalingsmakt eller kommando tildelt en embetsmann på vegne av det romerske 

folk.136 I selve Roma var det altså bare konsuler og pretorer som hadde imperium, men menn 

som innehadde andre embeter kunne inneha imperium utenfor byens grenser, da som regel i 

forbindelse med militærkommando. Utenfor bygrensen var det dog stattholderne som hadde det 

øverste imperium, innenfor sine tildelte områder. Disse var valgt for ett år og styrte over sine 

provinser som øverste myndighet. Stattholderne var enten legater for Tiberius i de provinsene 

som var under hans personlige kontroll, eller som prokonsuler over provinser som var under 

senatets jurisdiksjon.137 Oppgaven vil diskutere dette ytterligere nedenfor under provinser og 

administrasjon. Dersom en general returnerte til Roma ga han fra seg sitt imperium i det han 

passerte bygrensen.138 Dette kunne ofte sammenfalle med en ovatio, triumffeiring, til ære for 

en vellykket militærkampanje.  

Hevet over det sedvanlige imperium så vel som det imperium konsuler og pretorer innehadde 

var proconsulare imperium maius, altså et imperium som er større enn prokonsulenes i deres 

tildelte provinser. Det har tidligere vært usikkerheter rundt nøyaktig hva en slik tittel innebærer, 

men med oppdagelsen av nye epigrafiske kilder er det nå mulig å fastslå utstrekningen av dette 

imperium med en større grad av sikkerhet. Dette skyldes særlig funnet av SCPP som 

gjennomgår nettopp det imperium maius som ble skjenket til Germanicus for at han skulle 

«ordne forholdene i de oversjøiske områdene».139 Her er det gitt at Germanicus «i hvilken enn 

provins han kom, skulle han ha høyere myndighet enn den som egentlig var blitt tildelt 

provinsen».140 Denne utvidede formen for imperium er sentral for maktgrunnlaget til Augustus, 

og Tiberius fikk skjenket et imperium av tilsvarende grad.141 Likevel blir det også i SCPP 

klargjort at selv om Germanicus’ imperium maius var større enn prokonsulenes var den 

underlegen princepsens.142 Da Tiberius mottok imperium maius under Augustus, var deres makt 

likeverdig og, innenfor Romas bygrenser, på linje med konsulenes.143 Germanicus’ imperium 
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var altså ikke av samme art som den makten Tiberius ble tildelt, og gjaldt spesifikt for de østlige 

provinsene.  

3.4.2 Tribunica Potestas 

På tross av det imperium Tiberius innehadde påpeker Seager hvordan dette maktgrunnlaget kun 

ble benyttet i militære sammenhenger. Innenfor Romas grenser styrte han i stedet i kraft av 

tribunica potestas, selv om vi må anta at hans imperium var gyldig også innenfor bygrensene.144 

Dette var en sentral del av princepsens maktgrunnlag, og var den samme makten Augustus ble 

skjenket i 23 fvt. da han trakk seg fra konsulembetet.  

Tribunica potestas tilfalt i utgangspunktet innehaveren av embetet som folketribun. Dette 

embetet innebar å være «plebeiernes fremste ombudsmann, med lovinitierende myndighet og 

vetorett».145  Det var med denne makten Tiberius innkalte til senatsmøter, deriblant møtet etter 

Augustus’ bortgang hvor hans begravelse og Tiberius’ overtagelse som princeps ble 

diskutert.146 Her ser vi at Tiberius alt hadde det formelle maktgrunnlaget som var nødvendig 

for å styre staten ved Augustus’ bortgang. Det sentrale på dette senatsmøte var derfor at Tiberius 

ble tildelt makten over provinsene, disse var skjenket ham av Augustus, men dette gjaldt trolig 

ikke etter hans bortgang. Seager påpeker at: «The most important functions of the consular 

motion will have been to provide Tiberius with a sphere in which to exercise the powers he 

already held by conferring him the provinces once bestowed on Augustus».147 Provinsene og 

den provinsielle administrasjonen vil bli diskutert senere i kapittelet.  

3.4.3 Øvrige sentrale titler og embeter 

På senatsmøte etter Augustus død, er det interessant at Tiberius avslo en rekke titler som var 

med på å danne maktgrunnlaget til Augustus. Han skal, ifølge Suetonius, ha avvist tilnavnet 

imperator som fast fornavn samt hedersbetegnelsen pater patriae, fedrelandets far.148 Dio 

moderer dette noe ved å presisere at Tiberius lot soldatene kalle ham imperator, men ingen 

andre. I tillegg forteller Dio at han ikke ønsket å formelt ta til seg navnet Augustus, men at han 

ikke nektet noen å titulere ham som Augustus heller.149 Når det gjelder dette påpeker dog Seager 

at: «Tiberius repeatedly appears on the coinage as TI. CAESAR AVGVSTVS and TI. CAESAR 
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DIVI AVG. F. AVGVSTVS – Tiberius Caesar Augustus, son of the deified Augustus».150 

Tilnavnene som både Caesar og Augustus må ha vært av høy symbolsk verdi for Tiberius.  

I tillegg spilte også de religiøse titlene en viktig rolle. Augustus hadde innehatt tittelen pontifex 

maximus, den øverste religiøse tittelen i Romerriket. Dette embetet var trolig en vesentlig 

bestanddel av maktgrunnlaget til en princeps, og Tiberius tiltrådte dette embetet i år 15.151 Ved 

Augustus’ død ble det dessuten opprettet et prestekollegium i hans ære, sodales Augustales. Her 

figurerte Tiberius, Drusus, Germanicus og Claudius sammen med enogtyve av statens 

fornemste menn.152  

3.5 Provinser og administrasjon 

Makt over provinsene ser ut til å ha vært svært viktig med tanke på formelt maktgrunnlag i 

principatet. Dersom man hadde imperium over en provins hadde man også makt over de 

stasjonerte legionene. Dette kunne i enkelte tilfeller utgjøre en svært betydelig militærmakt, 

eksempelvis i sterkt befestete provinser slik som i Germania, Spania og Syria. I tillegg var 

provinsene fundamentale inntektskilder for den romerske staten, og skatteinnkreving var en av 

de viktigste oppgavene til stattholderne. Administrasjon over provinsene endret seg betydelig 

ved overgangen til principatet, og det vil her bli gjort rede for de mest sentrale aspektene i 

forbindelse med provinsene og provinsiell administrasjon i det tiberiske principatet. 

3.5.1 Keiserlige provinser og senatets provinser 

Det er særlig to distinksjoner som er grunnleggende for å forstå provinsiell administrasjon i det 

tiberiske principatet: keiserlige provinser og senatets provinser. I republikken tilhørte alle 

provinsene det romerske folket, men ble loddet ut til en senator av tilstrekkelig rang for ett år 

av gangen. Denne ordningen ble utfordret av urolighetene i borgerkrigsperiodene og i 

sammenheng med etableringen av principatet. Etter at Augustus stod igjen som den øverste 

seierherren i Romerriket etter å ha beseiret sin tidligere allierte Marcus Antonius hadde han full 

kontroll over hele den romerske hæren, bestående av rundt 60 legioner, gjennom sitt personlige 

imperium.153 I 28-27 fvt. utviste Augustus tilsynelatende storsinn idet han ga kontrollen over 

provinsene og legionene tilbake til populus romanus. Han sikret seg dog til gjengjeld personlig 

ansvar for provinsene i Gallia, Iberia og Syria, samt Kilikia, Kypros og Egypt for en periode på 
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ti år.154 Dette betydde også at han hadde makt over legionene i disse svært viktige områdene, 

som utgjorde majoriteten av det romerske militæret.155  

Noen år senere fikk Augustus full kontroll over  alle provinsene gjennom sitt proconsulare 

imperium maius.156 Dette førte til at provinsene ble delt opp i to kategorier: 1) provinsene som 

tilhørte det romerske folket, og således senatet, styrt av en guvernør med et individuelt 

proconsulare imperium som kun var underlagt et proconsulare imperium maius, og 2) de 

keiserlige provinsene som var personlig underlagt Augustus, og senere Tiberius, disse ble styrt 

av legater på vegne av princepsen.157 Rent formelt ble altså stattholderne over provinsene i den 

første kategorien utpekt av senatet, noen ganger gjennom loddtrekning, der villige menn som 

hadde tjenestegjort som pretorer var kvalifiserte som prokonsuler.158 Unntaket her var 

provinsene i Afrika og Asia, her måtte man være av konsulær rang for å være kvalifisert. I de 

keiserlige provinsene ble man derimot utpekt av princepsen direkte, og disse valgene ble 

deretter ratifisert av senatet.159 Når det gjaldt de keiserlige provinsene hadde Egypt en 

særstilling, her var stattholderen en eques mens senatorer og menn med senatorformue måtte 

ha spesialtillatelse for å entre provinsen.160 

3.5.2 Aerarium militare 

Med personlig kontroll over alle de høyest befestete provinsene, samt et prokonsulært imperium 

maius som ga myndighet over prokonsulene i de resterende provinsene, hadde princepsen 

fullstendig kontroll over det kanskje viktigste maktmiddelet i Romerriket: militæret. I tillegg til 

kontroll over de stasjonerte legionene var det dog et annet aspekt med provinsene som var svært 

viktig; det finansielle. Skatteinntektene fra provinsene var ryggraden i den romerske økonomien 

under det tiberiske principatet, og særlig viktig i de keiserlige provinsene der hovedandelen av 

inntektene trolig gikk med på å finansiere de stasjonerte legionene.161  

Under Augustus ble aerarium militare opprettet, en krigskasse som skulle lønne Romerrikets 

soldater. Store deler av disse summene kom fra donasjoner fra Augustus, Tiberius og Agrippa 

Postumus, noe som økte princepsens kontroll over midlene på bekostning av senatet.162 Disse 
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donasjonene var dog ikke nok og det var derfor nødvendig å innføre nye skatteinntekter, noe 

som trolig ikke var populært. Blant annet nevner Tacitus at folket ønsket å avskaffe en 

ènprosentskatt på alle varer som ble omsatt, men Tiberius framholdt at krigskassen var avhengig 

av disse inntektene for å kunne lønne soldatene.163  

Forutenom at princepsen hadde stor kontroll over aerarium militare brukte Tiberius også til 

stadighet personlige midler for å lønne soldater,164 finansiere byggeprosjekter165 eller som 

donasjoner til senatorer eller kriserammede områder.166 Denne villigheten til å benytte seg av 

personlige midler i statlige anliggende viser hvor stort finansielt spillerom Tiberius hadde, og 

pengegaver fra hans personlige kasse ga trolig et større maktgrunnlag og popularitet. På denne 

måten var det ikke senatet som sanksjonerte viktige byggeprosjekter, ga erstatninger i 

krisetilfeller eller betalte soldatene, det var Tiberius personlig som stod bak. Således var det 

altså Tiberius man satte sin lit til krisesituasjoner og det var ovenfor ham man utviste 

takknemlighet for i etterkant. 

3.5.3 Skatteinnkreving 

Inntekter fra provinsene var altså viktige for Tiberius både for å kunne lønne legionene sine, 

men også for å kunne utvide sin popularitet og makt gjennom pengegaver og donasjoner. Saller 

mener at princepsens mål med provinsene hovedsakelig bestod av å opprettholde kontroll samt 

å kreve inn skatt.167 Denne pragmatiske tilnærmingen ser ut til å være beskrivende for Tiberius 

som har mottatt kritikk av historikere i nyere tid for sin manglende vilje til å satse på den 

politiske og sosiale utviklingen i de erobrede områdene.168 

På tross av dette synet ser Tiberius ut til å ha utvist en relativt skånsom framgang i forbindelse 

med skattekreving i provinsene. Hos Suetonius står det at: «Til de stattholderne som rådet ham 

til å forhøye skatteavgiftene i provinsene, skrev han som svar at det tilkom en god hyrde å 

klippe sauene, men ikke å flå dem».169 Et tilsvarende sitat finner vi også hos Dio, men i dette 

tilfellet som en direkte beskjed til Aemilius Rectus som hadde innkrevet mer skatt fra Egypt 

enn det som var fastsatt.170 Tiberius får også ros hos Tacitus for sin politikk i forbindelse med 

den provinsielle administrasjonen som skriver at: «Han sørget også for at provinsene ikke skulle 
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uroes ved nye byrder og for at de kunne bære de gamle uten griskhet og grusomhet fra 

embedsmennenes side».171  

Bekjempelsen av denne griskheten hos guvernører og lokale embetsmenn finner vi flere 

eksempler på, forutenom det allerede nevnte tilfellet med Aemilius Rectus. Deriblant 

stattholderen over Bithynia, Granius Marcellus, som blir beskyldt for maiestas og utpressing av 

sin provins. Han slipper straff basert på maiestas, men utpresningen blir ikke nevnt videre av 

Tacitus.172 Senere ble også stattholderen over Kreta, Caesius Cordus, beskyldt for både 

maiestas og utpresning av sin provins.173 Den samme mannen blir senere stevnet for retten, 

denne gangen for å ha utnyttet sin posisjon i Kyrene.174 Videre kan vi se tilsvarende eksempler 

med C. Silanus,175 C. Vibius Serenus,176 og Cn Lucilius Capito,177 som alle blir straffet for å ha 

utnyttet sin posisjon i provinsene. På tross av disse eksemplene på straffeforfølgelse finner vi 

likevel eksempler på opptøyer i provinsene på bakgrunn av urimelig skattepress, både i 21 da 

gallerne protesterte mot tyngende gjeldsbyrder,178 og friserne i 28 etter at en lokal kenturionen 

hadde økt skatten og de ikke lenger var i stand til å betale.179  

3.5.4 Provinsiell administrasjon under Tiberius 

«Også dette hørte til Tiberius’ eiendommeligheter: stadig å la den høyeste myndighet i en 

provins bli hos den samme mann, ofte hele livet ut, både i provinser med hær eller i slike hvor 

han bare hadde øverste dømmende myndighet».180 Slik beskriver Tacitus en av de mest 

interessante aspektene ved den provinsielle administrasjonen i det tiberiske principatet. Tiberius 

lot altså enkelte stattholdere, både legater og prokonsuler, administrere sine provinser over flere 

år. Dette ser ut til å være et grep i retning av en spesialisering av byråkratiet. Da 

stattholderposten tidligere varte i ett år, og som et trinn på cursus honorum, var det tydelig at 

de provinsielle administratorene var «amatører» og innen de tilegnet seg noe erfaring var de 

altså ferdig med embetet. Dersom menn kunne inneha posten i mange år ville de bygge opp 

spesialisert erfaring, både i forbindelse med embetet som guvernør generelt, men også spesielt 

for det området de hadde ansvar for.  
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På tross av dette argumenterer Saller for at all den tid hovedmålet med den provinsielle 

administrasjonen var opprettholdelse av ro og orden samt innsamling av skatt var det ikke 

nødvendig med spesialiserte ferdigheter.181 Å utføre sine plikter som stattholder ser ikke ut til 

å ha opptatt mer enn et par timer hver dag og det er sannsynlig å anta at det var andre aspekter 

som lojalitet, anseelse og dydighet, snarere enn ferdigheter, som avgjorde hvem som ble tildelt 

stattholderpostene i mangfoldige år.182 Mens menn som Poppaeus Sabinus fikk holde 

stattholderposter i 24 år,183 var det på den andre siden de som ikke engang ble tillatt å reise til 

provinsen de hadde ansvaret for. Tacitus nevner både at Lucius Arruntius ble hindret i å dra til 

Spania da han styrte denne provinsen, og Aelius Lamia måtte på sin side forbli i Roma på tross 

av hans stattholderpost i Syria.184 Suetonius forklarer dette ved at Tiberius etter å ha trukket seg 

tilbake til Capri var likegyldig til statens affærer.185 En annen forklaring var at dette også var et 

forsøk på en viss profesjonalisering og sentralisering av byråkratiet i forbindelse med 

provinsiell administrasjon, og at disse mennene var viktige støttespillere for Tiberius og at han 

derfor ønsket å ha dem i Roma. En slik forklaring gir mening i forbindelse med Dios vitnemål 

om saken som forteller at Tiberius sørget for å ære dem av stattholderne som han beholdt i 

Roma.186 

3.6 Oppsummering 

Dette kapittelet har gjennomgått de mest sentrale aspektene i forbindelse med det formelle 

maktgrunnlaget i det tiberiske principatet. Det har også blitt gjort rede for noen av de 

grunnleggende forandringene i overgangen fra republikk til principat med tanke på senatet, valg 

av embetsmenn, utforming av lover og provinsiell administrasjon. Kapittelet har gjort rede for 

hvordan eliten, bestående av equites og senatorer, gjennomgikk en transformasjon under 

Augustus og Tiberius. Ved strengere krav og lovverk var målet å danne en vedvarende og 

eksklusiv gruppe som en elite. I tillegg har vi i dette kapittelet sett hvordan en aktør, inkludert 

princepsen, måtte legitimere makten sin gjennom et formelt maktgrunnlag. Dette ble oppnådd 

hovedsakelig gjennom titler og embeter. For Tiberius bestod en viktig del av hans maktgrunnlag 

av kontroll over provinsene, og den provinsielle administrasjonen opplevde noen betydelige 

reformer under hans principat. Likevel var målet med provinser å bringe inn inntekter til det 

romerske folk, ikke å gjennomføre sosiale reformer til det gode for provinsbeboerne.   
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Kapittel 4 – Det uformelle maktgrunnlaget 

I det forrige kapittelet ble de formelle aspektene i forbindelse med tilegnelse og utøvelse av 

makt gjennomgått. I dette kapitlet er målet å undersøke de uformelle strukturene som var med 

på å påvirke maktutøvelsen i det tiberiske principatet. Med uformelle strukturer menes her 

måter aktører kan påvirkes politisk som ikke springer ut av noe institusjonelt eller 

konstitusjonelt, slik som gjennom lovverk, embeter eller imperium.  

Særlig vil fokuset i dette kapitlet være på relasjoner aktører imellom, og mellom grupper av 

aktører. Dette innebærer vennskap, patron-klient-forhold og familierelasjoner samt politiske 

faksjoner. Kapittelet har som mål å identifisere hensiktsmessige kategorier for hvordan aktører 

organiseres slik at disse i neste kapittel kan anvendes i en historisk nettverksanalyse. For å finne 

disse kategoriene og vurdere deres betydning er det nødvendig å forholde seg til relevant teori 

på området, både med tanke på nettverksteori og historieforskning om antikken. I forbindelse 

med sistnevnte er eksempelvis patron-klient-forhold, familiens betydning og politiske 

grupperinger som optimates og populares relevant å belyse. Mye av den etablerte forskningen 

på området tar dog for seg senrepublikken og må således tilpasses og vurderes opp mot det 

tiberiske principatet.  

4.1 Patron-klient-forhold 

Patron-klient-forhold er en form for nettverksbånd som blir flittig benyttet i historisk 

nettverksteori fram til tidlig moderne tid, men dette båndet er kanskje særlig relevant i 

forbindelse med forskning på antikken. Begrepene patronus og cliens stammer fra nettopp 

antikken og dukker særlig opp i epigrafiske kilder. At det således eksisterte patroner og klienter 

i Romerriket i antikken er det unison enighet om, hva man kan legge i begrepene og hvor 

omfattende disse relasjonene var for samfunnet er derimot vanskeligere å fastslå.  

Den franske historikeren Fustel de Coulange (1830–1889) var den første som mente å ha 

avdekket patron-klient-forholdets avgjørende innvirkning på politisk styring i 

senrepublikken.187 Han identifiserte tre kategorier man kunne være patron for: som tidligere 

herre for sine frigivne, som forsvarer i retten, eller som fremstående borger ovenfor 

enkeltindivider av lavere sosial rang eller hele provinser.188 Delvis inspirert av dette skrev 

Matthias Gelzer i 1912 det innflytelsesrike verket Die Nobilität der römischen Republik hvor 

han presenterer nobilitas som den styrende samfunnseliten. Å tilhøre nobiliteten, nobilitas, gikk 
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i arv hos de som oppnådde konsulstilling.189 Dette var en lukket gruppe, en elite i det øvre sjiktet 

av senatet, som beholdt makten gjennom flere generasjoner. Disse var i stand til å holde på 

makten gjennom en stor klientmasse som skulle sikre dem stemmer i valg. Gelzer slår enkelt 

fast at:  

The politician needed the support of electors and subjects. The relationship that arose from these 

needs were hereditary. Thus, it calls for no further explanation that in the general consciousness nobility 

was synonymous with possession of many clientela.190  

Her ser vi altså at patron-klient-forhold, ifølge Gelzer, er det mest avgjørende aspektet i romersk 

politikk i senrepublikken. I tillegg mener Gelzer at patron-klient-forholdene var arvelige, noe 

som gjør at det ble en vedvarende elite på toppen av det romerske samfunnet. I sitt 

oppfølgingsverk Die Nobilität der Kaiserzeit (1915) blir nobilitas-begrepet videreført til 

keisertid, og Gelzer legger frem at: «The concept of nobilitas is here applied to a specific class 

of people: […] whose origins and standing went back to the days of the republic».191 Ifølge 

dette synet manifesterer patron-klient-forhold seg på en annen måte i keisertid da stillinger ikke 

lenger blir tildelt gjennom folkevalg, men det er likevel etterkommerne av eliten i republikken 

som utgjør eliten i principatet. Gelzers syn og clientela-teorien har preget forskningen på 

området i lang tid. I forordet til den engelske oversettelsen av Die Nobilität der römischen 

Republik av Robin Seager proklamerer han at boken er «the most important book ever written 

on the subject».192 Syme videreførte på mange måter clientela-teorien til Gelzer og hans 

tolkning av maktfordelingen i principatet beror på Augustus som patron med hele det romerske 

folk som sine klienter.193 Ronald Symes innflytelse på forskning innenfor Romerriket er 

vanskelig å overdrive, men det har likevel blitt påpekt en rekke ganger at Symes dystre syn på 

principatet ser ut til å være farget av den politiske situasjonen i hans egen samtid hvor han 

fremstiller Augustus nærmest som en refleksjon av den karismatiske Benito Mussolini.  

Dersom man forfekter synet på patron-klient-forhold slik det er beskrevet ovenfor ser man at: 

«Alle andre enn de mektigste senatorene blir redusert til politisk bevisstløs fyllmasse uten andre 

mål enn å sikre sitt personlige ve og vel ved å bevare et godt forhold til patronen».194 Dette 

betyr at de konstitusjonelle rettighetene som de romerske borgerne hadde gjennom 
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avstemninger i comitia centuriata og comitia tributa bare var et spill for galleriet da velgerne 

egentlig ble beveget utelukkende av sine patroners ønsker. Basert på dette kom det stadig mer 

kritikk av clientela-teorien, to av de mest sentrale figurene i denne kritikken var P. A. Brunt og 

Fergus Millar. Dette synet kan blant annet observeres i essay-samlingen fra 1988, The Fall of 

the Roman Republic and Related Essays, som innebærer artikler hvor Brunt går sterkt imot det 

Gelzer-baserte synet på patron-klient-forhold. Han mente den politiske virkeligheten var mer 

kompleks enn bildet Gelzer tegnet, og at alle relasjoner ble forklart av Gelzer gjennom en 

patron-klient-modell. I stedet mente Brunt at dersom man skulle definere et forhold mellom to 

aktører som patron og klient måtte ordene patronus og cliens faktisk være tilstede i kildene.195 

Fordi termen cliens var svært nedsettende, ble ofte amicita brukt i stedet, selv når det angikk 

«vennskapsforbindelser som tydelig er hierarkiske, og hvor den svakere parten åpenbart står i 

gjeld til den sterkere».196 Dette gjør at Brunts krav til klassifisering av en relasjon som et patron-

klient-forhold fremstår litt for snevert for denne oppgavens formål, men hans kritikk av Gelzer-

skolen er likevel svært relevant.  

Fergus Millar angrep også Gelzer-skolen, blant annet i sin artikkel The Political Character of 

the Classical Roman Republic (1984), hvor han lanserte det enkelte i ettertid har definert som 

«demokrati-modellen».197 Selv Millar, som en av de sterkeste kritikerne av patron-klient-

forhold som altforklarende, anerkjenner at det fantes patron-klient-forhold, men han mener 

likevel at disse ikke er nøkkelen for å forstå de politiske prosessene i Romerriket.198 Han mener 

at Romerriket må forstås på bakgrunn av de konstitusjonelle rettighetene de romerske borgerne 

faktisk hadde, som han delvis sammenligner med rettighetene i det Athenske demokratiet. 

Debatten om patron-klient-forholdets rolle i romersk politikk har også vært tilstede blant norske 

forskere, inspirert av Gelzer, Brunt og Millar, kanskje særlig tydelig uttrykt gjennom en debatt 

over flere nummere av Klassisk Forum mellom Per-Bjarne Ravnå og Bjørn Qviller.199 Ravnå 

kritiserer Qvillers syn på clientela og patron-klient-forhold som er tydelig inspirert av Gelzer. 

I følge Ravnå er Gelzers teorier:  
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full av særdeles lettvinte kildetolkninger og tvilsomme konstruksjoner. Det ferdige byggverket 

er imidlertid så tiltrekkende i sin enkelhet og eleganse at utallige habile historikere har gjort seg skyldige 

i nøyaktig de samme unøyaktighetene i de snart 90 årene som har gått siden 200  

Kilden til uenighet mellom de to historikerne, som representerer hver sin «leir», baserer seg 

delvis på kildetolkning, men kanskje særlig på definisjonen på hva som kan klassifiseres som 

et patron-klient-forhold. Qviller definerer det som «et forhold hvor en person overtar en annens 

verdier i bytte mot knappe ressurser».201 Ravnå mener derimot at en slik definisjon er lite 

hensiktsmessig da den ikke er i stand til å danne et klart skille mellom politiker-velger-atferd 

og patron-klient-forhold.202 Nettopp denne distinksjonen er en av hovedtemaene i Ravnås 

doktoravhandling Makt og innflytelse i Den romerske republikk på Julius Cæsars tid der han 

forsøker å avdekke hvordan man kunne vinne politisk innflytelse ved å analysere Cæsars 

politiske strategier. Ravnå kommer her fram til at «Cæsars taktikk ovenfor velgerne i selve 

Roma er preget av utspill som impliserer at borgerne stemte uavhengig av sosiale bånd og 

forpliktelser».203 

4.1.2 Patronasje i principatet 

En annen historiker som har forsket på patron-klient-forhold er Richard Saller. Fordelen med 

hans analyser i Personal patronage under the early Empire (1982) er at han tar utgangspunktet 

i det tidlige principatet, og ikke senrepublikken slik store deler av forskningen på patron-klient-

forhold i Romerriket er preget av. Forskningsdebatten knyttet opp mot patron-klient-forhold 

har i stor grad vært preget av hvor viktige klientene var i forbindelse med valg. Tilhengere av 

clientela-teorien mente patron-klient forhold var det avgjørende i forbindelse med valg, mens 

tilhengere av demokrati-modellen mener at det var langt flere og mer avgjørende faktorer for 

hvilken kandidat som vant.  

Da denne oppgavens kronologiske avgrensning faller innenfor principatet under Tiberius er 

ikke lenger patroner og klienters rolle i valg det avgjørende aspektet for slike forholds 

betydning. Richard Saller viser til mangelen på en systematisk gjennomgang av patron-klient-

forhold i tidlig keisertid og at det er viet lite interesse angående slike relasjoner i denne perioden. 

Han identifiserer tre sentrale begrep for å kunne analysere patron-klient forhold: beneficium, 

officium og gratia. Beneficium gjøres kort rede for slik: «basically means ‘kindness’ or 
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‘favor’»,204 og vil i denne oppgaven bli brukt som en tjeneste ytt av en part i en sosial relasjon. 

Officium kan bli brukt om tilsvarende tjenester i etablerte og mer upersonlige forhold, Seneca 

definerer det slik: «A beneficium is that which a stranger gives […]; an officium is given by a 

son or a wife or other persons whom a prior relationship owes and requires to provide help».205 

Saller identifiserer gratia som en holdning snarere enn en handling, og beskriver denne 

holdningen som «god vilje».206 Videre beskriver Saller hvordan «Gratia was often provoked 

by a beneficium or officium for which it constituted a kind of repayment».207 Vi ser altså at 

beneficium eller officium er en form for tjeneste den ene parten i, for eksempel, et patron-klient 

forhold utførte for den andre parten, dette fikk fram en følelse, gratia, hvor den andre parten 

opplevde seg forpliktet til å gjenyte tjenesten. Gratia og beneficium/officium kunne være viktig 

også for likestilte parter, men var særlig fremtredende i patron-klient forhold, både fordi 

patronen i et slikt forhold har en større mulighet til å utøve beneficium/officium og bandt slik 

klienter til seg gjennom gratia, men også fordi det mellom likestilte parter var mer passende å 

benytte begrepet amicitia snarere enn gratia.208 På bakgrunn av dette velger Saller i sine 

analyser å basere seg på en definisjon av patron-klient-forhold på følgende måte: 

Patronage is founded on the reciprocal relations between patrons and clients. By patron I mean 

a person who uses his influence to assist and protect some other person, who becomes his "client", and 

in return provides certain services to his patron. The relationship is asymmetrical, though the nature of 

the services exchanged may differ considerably.209 

Basert på en slik definisjon ser vi at patron-klient-forhold var asymmetriske relasjoner mellom 

to ujevne parter med en gjensidig, men ikke likestilt, utveksling av ytelser og goder. Denne 

definisjonen virker som et hensiktsmessig utgangspunkt for denne oppgavens analyse av sosiale 

bånd. Den er bred nok til ikke å gå glipp av åpenbare skjeve relasjoner, men samtidig snever 

nok til å kunne skille en patron-klient-relasjon fra andre former for relasjoner, for eksempel en 

relativt symmetrisk og likestilt relasjon. Samtidig ser vi at en slik definisjon kan tolkes dithen 

at alle relasjonene mellom Tiberius og andre aktører må ha vært patron-klient-forhold, på grunn 

av den asymmetriske naturen av forholdet mellom en princeps og en hvilken som helst annen 

aktør. Dette vil ikke være en hensiktsmessig måte å kategorisere disse relasjonene på og 
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oppgaven åpner således for at det kan være en viss asymmetri i en relasjon uten at det 

nødvendigvis må klassifiseres som patron-klient-forhold. 

Videre er det nødvendig å påpeke at selv om oppgaven her identifiserer Sallers definisjon av 

patron-klient-forhold som et hensiktsmessig analyseredskap er det likevel verdt å nevne at 

Saller i stor grad ser ut til å være inspirert av clientela-teorien til Gelzer. Han ilegger patron-

klient-forholdet svært stor betydning, og slår i tillegg fast at: «The aristocratic social milieu of 

the Republic continued into the Principate, and with it the basic notion that a man’s social status 

was reflected in the size of his following – a large clientele symbolizing his power to give 

inferiors what they needed».210 En konklusjon som ser ut til å basere seg i stor grad på Gelzers 

definisjon av nobilitas som den styrende samfunnseliten. 

4.2 Vennskap 

En annen viktig relasjonsform for nettverksteori er vennskap. Venner, eller amici, ser ut til å ha 

spilt en viktig rolle i politiske allianser, og kanskje også i mer uformelle relasjoner i Romerriket.  

De forskjellige formene for vennskap vil være viktig å nyansere for å forstå deres politiske 

betydning, og hvordan det differensierer seg fra et patron-klient-forhold. I mange tilfeller vil 

vennskap og patron-klient-forhold være vanskelig å skille, og en relasjon kan skifte fra det ene 

til det andre over tid, eller aktører kan ha en relasjon som både kan betegnes som vennskap og 

patron-klient-forhold samtidig. Det er likevel trekk ved det vi i nettverksanalytisk arbeid 

definerer som vennskap som er vesensforskjellig fra patron-klient-forhold, og det vil derfor 

være nødvendig å undersøke denne relasjonsformen som en egen kategori. 

Innenfor vennskap er det igjen mulig å differensiere mellom private, emosjonelle, og de 

politiske, instrumentelle, relasjonene.211 Det private vennskapet vil være forhold nærmere slik 

vi ville definert et moderne vennskap. Det instrumentelle vennskapet kan, i likhet med patron-

klient-forhold, også ofte være asymmetrisk og basere seg på utveksling av goder eller tjenester. 

Det instrumentelle vennskapet må likevel ikke forveksles med patron-klient-forhold, eller det 

profesjonelle samarbeidet som forekommer mellom en guvernør og en underordnet innsatt av 

senat eller princeps. Cicero forklarer forskjellen på denne typen underordnende av en guvernør, 

og de guvernøren selv velger ut som sitt følge.212 De som ble håndplukket av guvernøren eller 

tjenestegjorde frivillig hadde trolig en mer personlig relasjon, og kunne regnes som venner eller 

klienter av guvernøren. En lignende distinksjon finner vi hos Polybius som forteller om en egen 
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gruppe som, i militærleiren, hadde telt nærmest konsulen. Disse hadde meldt seg som frivillige 

på grunn av sitt vennskap til konsulen.213 I år 134 organiserte Den yngre Africanus 500 av sine 

klienter og venner i en cohors amicorum, der klientene utgjorde infanteriet og vennene 

kavaleriet.214 Dette viser både graden av formalitet som kan være knyttet til et slikt vennskap, 

og hvordan vennene hadde en høyere status enn klientene, selv om begge deler kunne 

forekomme som asymmetriske relasjoner.  

Som skissert ovenfor er det en forskjell mellom instrumentelle vennskap og patron-klient-

forhold. En slik distinksjon mellom de forskjellige relasjonsformeneformene er dog 

utfordrende, særlig fordi begrepet amici blir brukt om relasjoner av svært forskjellig art. På 

grunn av høflighet og kutyme ville eksempelvis heller en patron kalle en av sine klienter for 

amicius snarere enn cliens.215 Særlig i de litterære kildene, og mest sannsynlig i datidens 

samtaler, brukes begrepet amici om begge disse formene for sosiale relasjoner. I de epigrafiske 

kildene forekommer det dog noen eksempler på bruk av cliens.216 De epigrafiske kildene 

understøtter således muligheten for å skape en distinksjon mellom de forskjellige 

relasjonsformene. Saller mener at i de mest asymmetriske relasjonene må vi anta at det er snakk 

om et patron-klient forhold og ikke et vennskap.217 Det er dog noe problematisk å benytte seg 

av en så klar distinksjon mellom vennskap og patron-klient-forhold. Som skissert ovenfor ser 

vi at Tiberius i så fall ikke kunne ha noen vennskap, og at alle hans relasjoner ville vært patron-

klient-forhold. Det symmetriske aspektet i en slik relasjon må således oppfattes mer som en 

akse hvor man på den ende enden har et klart symmetrisk og likestilt vennskap, og man på den 

andre enden har et tydelig asymmetrisk patron-klient-forhold.  

Det er heller ikke mulig å finne en klar distinksjon mellom vennskap og patron-klient-forhold 

basert på gjensidige utveksling av tjenester og goder. Saller påpeker hvordan samtidens prekære 

mangel på profesjonelt byråkrati gjorde det nødvendig å ha et nettverk av venner, klienter og 

patroner for å få tilgang på en rekke nødvendige tjenester. I vennskap i Romerriket var det 

naturlig med en form for gjensidig, men ikke nødvendigvis likestilt, utveksling av tjenester og 

goder. Et vennskap kun for dets egen del og ikke for dets utilitas er ideal-vennskapet, ifølge 

Seneca,218 men i de aller fleste tilfeller var det nødvendig, og et viktig incentiv, at en amicus 

kunne tilby visse tjenester eller goder. Dette betyr at grensene mellom et vennskap og et patron-
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klient forhold i mange tilfeller er uklare og kanskje også overlappende. I tillegg vil et forhold 

mellom to aktører kunne forandres over tid.  

Det vil altså være kunstig og lage et helt tydelig skille mellom klient og venn på denne måten, 

men som hovedregel vil oppgaven følge eksemplet til Saller hvor patron-klient forhold 

beskriver svært tydelige asymmetriske sosiale relasjoner, og vennskap i større grad benyttes om 

mer likestilte og symmetriske sosiale relasjoner. Denne definisjonen støttes også av Ola Teige 

som i sin doktorgradsavhandling forsøker å komme med «et bidrag til å etablere 

nettverksanalyse som en metode i historiefaget»219 hvor han definerer forskjellen mellom de to 

relasjonstypene slik: «vennskap skilles fra patron-klient-forhold ved å være en uformell og 

sosialt noenlunde likeverdig relasjon».220  

4.3 Politiske faksjoner 

En annen klassifisering brukt på relasjoner i Romerriket i forskningslitteraturen, samt hos de 

antikke historikerne selv, er factio eller politiske faksjoner. Factio er her definert som en 

vedvarende politisk allianse mellom bestemte politiske aktører over en lengre periode. En factio 

er altså ikke en ad-hoc sammensetning der det forekommer samarbeid for en enkelt sak eller 

for et enkeltvalg. Mathias Gelzer beskriver denne sammensetningen slik: «Much more 

important was the enduring combination which the Romans called factio, the clique. Factio in 

the political sense always has a pejorative tone».221  

Politiske faksjoner er et fenomen, slik som patron-klient-forhold, som er blitt undersøkt i større 

grad i forbindelse med senrepublikken enn principatet. Det har i lengre perioder vært forstått 

som et mindre interessant forskningsobjekt i keisertiden fordi det, i likhet med patron-klient 

forhold, har vært oppfattet som mindre viktig på grunn av fravær av stemmegivning for å oppnå 

verv, samt maktoverføringen fra folket til senat og princeps. Likevel er det stor enighet om 

forekomsten av politiske faksjoner under principatet, ofte beskrevet som «hoff-faksjoner». 

Slike faksjoner blir av flere historikere omtalt som partier. 222  

4.3.1 Optimats og populares 

To typer politiske faksjoner som var svært sentrale under republikken er optimates og 

populares. Det er dog stor uenighet rundt hvordan man skal definere disse begrepene, og 

hvilken betydning de to grupperingene hadde. Det er mer forskning rundt disse faksjonene i 
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republikken og senrepublikken, men oppgaven vil her diskutere grupperingenes relevans i 

principatet. 

Populares skilte seg fra optimates ved at de drev politikk med basis i folkeforsamlingen.223 

Likevel var begge gruppene utvilsomt en del av den romerske politiske eliten, og bestod 

primært av senatsmedlemmer. Marsh betegner grupperingene på følgende måte: «These last 

[optimates] were the supporters of the nobility while their rivals [populares] represented the 

opposition to the aristocracy».224 For ham var striden mellom den gamle og den nye nobiliteten. 

Det blir her nødvendig å gjøre rede for hva som inngår i nobilitet eller nobilitas. Ifølge Gelzer 

stammer ordet fra noscere «and so means ‘notable’»225 og han påpeker videre at dette var menn 

med forfedre som hadde holdt de mest prestisjefylte embetene, typisk konsul.226 Dette betyr at 

slektskapsaspektet var sentralt når det kom til hvem som kunne regnes som nobilitas, og Gelzer 

fremholder at: «The totality of these descendants, collectively called nobilitas, from 366 onward 

formed the Roman aristocracy, that is the upper stratum of the senatorial order».227  

På tross av innføringen av principatet mener Gelzer at nobilitas-begrepet fortsatt er sentralt for 

å forstå romersk politikk, og gruppen var også i denne perioden bestemt fra et slektskapsaspekt 

hvor det var nødvendig for en romersk aristokrat å kunne føre slekten sin tilbake til de 

prestisjefulle familiene fra republikken.228 I denne tradisjonen regnes typisk optimates som 

primært bestående av nobilitas. Disse ønsket å beholde de viktige embetene blant sine egne, 

men ble utfordret av populares. Denne grupperingen bestod på sin side av de øvrige 

medlemmene av senatet, kanskje særlig novi homines, som ønsket en plass under solen. Dette 

skarpe skillet mellom populares og optimates har dog mottatt kritikk i nyere tid: 

  I tradisjonen etter Mommsen betraktet man populares og optimates som to politiske partier. 

Man snakket om adelspartiet og demokratene og så for seg at senatet var delt opp i to velorganiserte 

fløyer på noe av samme måten som for eksempel det britiske parlamentet.229 

Det ser ut til å være en tydelig relasjon mellom synet på patron-klient-forhold og synet på 

populares og optimates. Med Mommsens klare skille mellom de to gruppene, og Gelzers 

klassifisering av en vedvarende nobilitas som alltid utgjør optimates, hadde ikke de to gruppene 
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noen politiske mål eller mening. Det var isteden utelukkende en drakamp om makt mellom den 

etablerte eliten og den nye eliten som ønsker å etablere seg på toppen av samfunnet. 

I 1939 kom således et nytt paradigmeskifte i synet på optimates og populares. Herman 

Strasburger skrev en artikkel der han ikke klassifiserte begrepene som politiske grupper eller 

ideologier, men snarere individuelle politikeres valg av metode eller fremgangsmåte.230 I 1992 

utfordret Nicola Mackie dette pragmatiske synet, og hun forsøkte å bevise hvordan ideologi 

spilte en sentral rolle for politikerne.231 Ravnå mener synet til Mackie har fått lite 

gjennomslagskraft, og at det muligens har bakgrunn i hvordan hennes teori utfordrer det 

etablerte synet på romersk politikk trygt forankret i Gelzers nobilitetsmodell. Med det 

tradisjonelle synet påpeker Ravnå at «Vanlige borgere utenfor senatet og de aller øverste 

forretningsmiljøene blir betrakt som bevistløse masser uten evne til ideologisk refleksjon og 

uten vilje til politisk engasjement».232  

4.3.2 Hoff-faksjoner og arven fra republikken 

Frank Burr Marsh er svært opptatt av begrepsparet optimates og populares i sine analyser av 

de motsettende grupperingene han finner under principatet. Han mener at det romerske senatet 

fortsatt var delt i to, selv om maktkampen mellom disse to faksjonene er uttrykt på en noe 

annerledes måte enn under republikken, står det fortsatt mellom optimates som ønsker å beholde 

sitt monopol over de viktige stillingene i staten, og populares som ønsker å bryte dette 

monopolet og selv tre inn i de viktige stillingene.233  

Marsh omtaler partiene i principatet under Tiberius som «the direct descendants of those of the 

republic».234 Dette vitner kanskje om en noe forenklet fremstilling av situasjonen både i 

principatet og republikken. Ravnå, i sin doktorgradsavhandling hvor han tar for seg 

senrepublikken på Cæsars tid, advarer mot at det «hersker en viss forvirring med hensyn til hva 

disse betegnelsene innebar»,235 men at «verken optimates eller populares ser ut til å ha vært 

organiserte grupperinger. Begge uttrykkene bør kanskje heller betrakter som betegnelser på to 

motstående posisjoner i en kjede av politiske stridigheter, enn som navnelapper på avgrensede 

områder».236  
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Marsh mener likefullt at man kan lese klare tendenser ut av fastii under forskjellige perioder av 

Tiberius’ «regjeringstid» og at disse forteller oss om politiske svingninger mellom populares 

og optimates. Han påpeker samtidig svakheten i det tilgjengelige kildematerialet med tanke på 

at den konsulære fastii for perioden ikke er komplett.237 Ifølge Marsh tendenserer Tiberius til å 

favorisere den gamle adelen og aristokratiet, de som vi tidligere i oppgaven har definert som 

nobilitas.238 Han mener at da aktører som Germanicus og Seianus har mest innflytelse var det 

også en større grad av promotering av novi homines og den lavere adelen, noe som tyder på at 

disse var populares, og at Tiberius og Drusus på den andre siden støtter den høyere adelen, 

nobilitas.239  

På en annen side nyanserer Robin Seager dette argumentet ved å påpeke hvordan forfremmelsen 

av novi homines i stor grad skyldes støtte fra keiseren, og at «It is clear not only that Tiberius’ 

friends among the old nobility […] were in high favour, but that new men who attached 

themselves to him could expect a rapid reward for good and loyal service».240 Robin Seager 

benytter seg altså også av fastii for å argumentere mot Marsh sitt standpunkt, hvor Tiberius 

fremstår som en utelukkende støttespiller for optimates. Seager observerer en tydelig 

sammenheng mellom utpekelsen til konsulembetet eller viktige provinsielle stattholderposter, 

og å det å ha tjenestegjort under Tiberius’ militærkampanjer.241 Levick, på sin side, slår også 

fast at det er mulig å se at fastii har blitt påvirket av Tiberius allerede fra år 5.242 Hun mener 

også at Tiberius hentet støtte fra menn som tjenestegjorde under ham i militærkampanjene, men 

at det også var en annen betydelig gruppe av «men who shared his views, those who ejoyed his 

patronage or hoped to benefit from it in the future».243 Levick og Seagers tolkninger fremstår 

som mer troverdig enn Marsh sine analyser. Han mener at promoteringen av novi homines i 

periodene Tiberius var på militærkampanjer skyldes at han var bortreist. Han påpeker hvordan 

dette forandrer seg ved Tiberius’ tilbakekomst, og at få novi homines ble forfremmet etter 

dette.244 Dette kan dog forklares ved at militærkampanjer var en glimrende mulighet for nye 

menn å knytte seg til Tiberius, som utvilsomt må ha hatt en betydelig evne til å utøve 

beneficium. 
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Dersom vi aksepterer Seagers argumenter og foretrekker disse over Marsh sine argumenter 

åpner det seg således for en mer kompleks virkelighet der sosiale relasjoner må ha spilt en stor 

rolle, og at Tiberius’ innstilling er mer sammensatt enn utelukkende en fast støttespiller for den 

gamle nobiliteten og adelen. Levick argumenterer dessuten for at Tiberius ikke hadde tilhengere 

blant den øverste delen av nobiliteten. Hun identifiserer tvert imot Tiberius’ hustru Julia som 

leder for en «clique of aristocratic intellectuals»,245 og at grunnen til Julias landsforviselse var 

nettopp på grunn av denne gruppens forsøk på tvinge til seg politisk makt. Denne gruppen 

bestod av prominente aktører med «names of families that were not merely blue-blooded, but 

powerful in the later Republic and Triumviral eras».246 Levick argumenterer dog for at denne 

gruppen var republikanske konspiratører og at «Julia and her friends stood for an alliance of 

palace and people. It makes a contrast to the austere and oligarchic program of Tiberius».247 

Vi ser altså at flere historikere mener politiske grupperinger var fremtredende også i principatet, 

selv om det er usikkert om det er mulig å kategorisere og adskille disse tydelig ved hjelp av 

begrepsparet optimates og populares. For å defineres som politiske faksjoner må det være mer 

enn ad-hoc affærer, men vedvarende grupperinger med et politisk mål. Flere historikere mener 

et slikt mål i principatet var å støtte en kandidat som den kommende princeps, noe som 

resulterer i «hoff-partier». I nettverksanalysene i kapittel 6,7 og 8 vil oppgaven forsøke å 

undersøke disse politiske faksjonenes betydning i det tiberiske principatet. 

4.4 Familie  

Den siste relasjonsformen oppgaven vil gjennomgå er familie. Oppgaven vil her indentifisere 

og definere familiebegrepet i kontekst av det tidlige principatet i Romerriket.  Det er likevel 

nødvendig å påpeke, også her, at mye av forskningen på familien i Romerriket baserer seg på 

senrepublikken. En av de kanskje mest utfyllende litterære kildene våre til romersk familieliv 

er nettopp Cicero og hans brevveksling med familiemedlemmer. Ellers baserer mye av 

forskningen seg på gravinskripsjoner og bruk av antropologiske teorier rundt familieforskning. 

Mye av forskningen på romerske familier bærer også preg av å være fokusert på den urbane 

eliten i Roma. Dette er dels fordi eliten historisk sett har vært et populært forskningsobjekt, noe 

som delvis har forandret seg med den nye kulturhistorien og fokuset på historie «sett nedenfra», 

men det skyldes også i stor grad det tilgjengelige kildematerialet. Denne oppgaven har et fokus 
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på aktører som opererer i nettopp denn urbane elite-sfæren, og vil således fokusere på 

forskningen som tar for seg hvordan familielivet artet seg for eliten. 

4.4.1 Familia 

Det norske ordet familie, det engelske ordet family og en rekke tilsvarende europeiske varianter 

stammer fra det latinske ordet familia.248 Det er likevel slik at for romerne var familia noe 

ganske annerledes enn det familie betyr for oss i dag. For romerne hadde ikke nødvendigvis 

medlemmene i samme familia slektskapsbånd med hverandre. I stedet innebærte dette gjerne 

hele husholdningen og inkluderte slaver, frigivne og tjenere.249  

Et begrep som ligner mer på det moderne, vestlige konseptet av familie kan være domus, som 

ironisk nok betyr «hus», men som likevel var ordet som ble brukt dersom man refererte til 

slektskapsenheten.250 Det er vanskelig å finne et begrep på latin som innebærer det samme som 

vårt moderne ord familie, men det er likevel slik Suzanne Dixon slår fast i sin bok The Roman 

Family (1992) «But whatever variations there might be in the constitution and description of 

the family, it is a universal human institution, and the Romans were human».251 Det vil således 

være naturlig å undersøke sentrale spørsmål knyttet opp mot familiebegrepet; hvordan var 

romernes bomønster, hvilken rolle spilte slektskap og slektskapsenheter, i hvor stor grad hadde 

romerne affeksjon for sine slektninger, ektefeller og andre eventuelle beboere i husholdningen? 

4.4.2 Paterfamilias 

Før det er mulig å forsøke å svare på de mer dyptgående spørsmålene knyttet rundt familieliv i 

det tidlige principatet er det nødvendig å redegjøre for de mest grunnleggende konseptene. 

Oppgaven vil således først undersøke hvordan romerne bodde, hvem som utgjorde 

husholdningen og hvilken rolle de forskjellige medlemmene hadde. 

I romersk familieforskning har det tidligere vært en tradisjon for forskning basert på lovverk. 

Denne forskningen har særlig lagt vekt på rollen paterfamilias hadde som overhode av en 

familia. En mannlig romersk borger var således underlagt paterfamilias fram til det tidspunkt 

han ble «frigitt» av sin egen far, noe som typisk inntraff ved farens dødsfall. Ved et dødsfall 

ville sønnen selv få status som paterfamilias. En kvinne kunne ved ekteskap tre inn i en ny 

familie, og vil da ikke lenger være underlagt sin tidligere paterfamilias.252 Som paterfamilias 
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hadde en romersk borger patria potestas, faderlig makt, over sine ektefødte barn.253 Dette 

innebærer at en sønn vil kunne være under sin egen fars patria potestas selv om han har inngått 

ekteskap og selv om han hadde både kone og barn. Det fulgte med en enorm juridisk makt som 

familiens overhode gjennom makten over liv og død, ius vitae necisque, og dersom noen i 

familien skulle gifte seg måtte de ha samtykke fra paterfamilias.254 I tillegg ville en husholdning 

som tilhørte eliten i principatet kunne inneholde opptil flere hundre slaver, tjenere og lignende 

under kontroll eller på oppdrag fra paterfamilias. Denne forståelsen av den romerske familien, 

som i stor grad baserer seg på den juridiske statusen og rettighetene til familiens overhode, viser 

en institusjon som er svært ulik den moderne, vestlige familieinstitusjonen. Legger man til 

andre aspekter, som at ekteskapsinngåelse var arrangert av den eldre generasjonen255 og at 

kvinner i utgangspunktet ikke kunne kontrollere egen eiendom eller opprette testament,256 blir 

bildet av den romerske familien som en fremmed konstruksjon enda skarpere.  

4.4.3 Den romerske husholdningen 

Det er likevel mye som tyder på at det er en del grunnleggende likhetstrekk mellom den 

romerske familien mellom sen-republikk og tidlig keisertid, før kristendommens påvirkning, 

og med den moderne, vestlige familien. Et av disse aspektene er familiesammensetningen. 

Tidligere forskning, særlig marxistisk, fokuserte på kjernefamilien som en moderne institusjon 

som oppstod på bakgrunn av fremveksten av det moderne samfunnet.257 Det kom derimot et 

paradigmeskifte når det gjaldt familieforskningen i Romerriket, særlig fordi man ble mindre 

opptatt av å bruke denne forskningen på å forklare fremveksten av den moderne familien.  

Et metastudie fra 1986 av Rawson viste hvordan det nye synet nå var at den romerske familien 

var en «kjernefamilie».258 Det vil si at husholdningen bestod av et ektepar og deres barn, og at 

det ikke var vanlig at flere ektepar bodde sammen eller «multigenerasjons-husholdninger» der 

besteforeldrene bodde med barna. Dette synet er dog viktig å nyansere. For det første er det 

viktig å være bevisst på hvor en stor del av kildematerialet vårt stammer fra; den økonomiske 

og politiske eliten i senrepublikken. I disse familiene ville de eldre romerske borgerne med 

barnebarn ha råd til å ha en rekke slaver og tjenere i husholdningen som kunne ta vare på dem, 

det vil således ikke ha vært nødvendig å bo med sine barn for at disse skulle ta vare på en.259 I 
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tillegg vil forekomsten av husholdninger over tre generasjoner være lav i et samfunn med en 

gjennomsnittlig forventet levealder på 27 år for kvinner og 37 år for menn. Suzanne Dixon viser 

til et studium hvor «in one nineteenth-century English community, where grandparents were 

found in only 9 percent of households, 80 percent of the people over the age of sixty-five who 

had surviving children did live with them».260 Altså betyr ikke nødvendigvis en lav forekomst 

av besteforeldre som bor sammen med sine barn og barnebarn at det ikke var vanlig. 

4.4.4 Slaver og tjeneres rolle i husholdningen 

Som tidligere nevnt innebefatter familia begrepet ofte slavene som tilhører husholdningen, og 

slaver og tjenester var en sentral bestanddel av den romerske elitens familia. Dette betyr ikke 

at salver og tjenere kan likestilles med et familiemedlem i en moderne sammenheng, tvert imot 

er dette en sentral distinksjon mellom det latinske ordet familia og det moderne begrepet 

familie. Likevel er det interessant å undersøke om den store husholdningen bestående av slaver 

og tjenere også kunne lede til noen form for emosjonelle bånd mellom medlemmer av eliten og 

deres slaver.  

Bradley viser til hvordan den romerske elitens barn blir passet på og oppdratt av slaver eller 

mennesker langt under deres egen status: «The upper-class child, in fact, was provided with a 

succession of child minders from birth to maturity, all of lower-class status».261 Da barna var 

svært unge ble de tildelt en amme, nutrix.262 Det er ikke utenkelig at det kunne utvikle seg et 

emosjonelt bånd mellom en amme og barnene hun ammet, men kanskje enda mer tydelig er 

båndene som ble knyttet da barna var noe eldre med de som fikk ansvar for oppdragelsen: 

pedagogene.263 En pedagog, som alltid var av lavere status enn barna og familien han tjente, 

hadde som oppdrag å lære opp et barn fra den romerske eliten i grunnleggende kunnskaper og 

moral, og forme barnet på veien til en voksen borger.264 I hverdagen til et barn av noen fra den 

politiske eliten i Roma er det sannsynlig at faren ville være borte på oppdrag i lengre perioder 

og kanskje ville det forekomme skilsmisser og nye ekteskap, for ikke snakke om dødsfall, noe 

som ville gjøre pedagogen til en av få stabile figurer i barnets liv.265 Dette førte til at relasjonen 

mellom pedagogen og barnet vil kunne vare i lengre tid, selv etter at barnet var blitt voksen. 

Eksempler på dette kan kanskje sees gjennom Oktavian som friga sin tidligere pedagog 

Sphaerus eller ved Nero som ble gravlagt av sine tidligere pleiere, i tillegg påpeker Bradley 
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hvordan Cicero «actually counseled against maintaining an equality of friendship with nurses 

and pedagogues once a man achieved maturity».266  

Disse relasjonene kan kanskje best forstås som patron-klient-forhold, men det er likevel 

interessant å påpeke at disse oppstår i en form for familiesammenheng. Videre ser vi at forhold 

slik som disse viser hvordan det romerske familiebegrepet, enten man bruker domus eller 

familia, er vesensforskjellige fra det moderne familiebegrepet. 

4.4.5 Skilsmisse 

Et aspekt som utfordrer synet på den romerske kjernefamilien er den høye forekomsten av 

skilsmisser blant den romerske eliten.267 I et samfunn der ekteskap ble arrangert var ikke det 

emosjonelle båndet mellom brud og brudgom et avgjørende premiss for inngåelsen av giftemål. 

Dette kan kanskje være med på å forklare hvorfor mange, kanskje særlig blant eliten, giftet seg 

på nytt flere ganger. Dersom det ikke var emosjonelle bånd som var viktig, var det kanskje 

politiske og økonomiske motiver som kunne styre aktører til skilsmisser og nye ekteskap.  

Bradley, i Discovering the Roman Family (1991), ser på et utvalg for den politiske eliten, 

konsulene, og forsøker å dedusere hvor mange av disse som har giftet seg mer enn en gang. 

Basert på disse tallene ser vi at 20 av 51, eller 39 prosent, har giftet seg flere ganger i løpet av 

livet.268 En høy forekomst av skilsmisser og dannelser av nye familier og allianser tyder på en 

utvidelse av familiebegrepet utenfor bare «husholdningen». Selv om man bodde som en 

kjernefamilie i betydning av et gift par med barn, dannet det seg stadig nye konstellasjoner med 

stesøsken og stemødre for barna, som typisk fulgte farens husholdning ved skilsmisse.269 

Samtidig var trolig det emosjonelle båndet med den biologiske moren viktig, selv om hun var i 

en ny husholdning. For oss i moderne tid er dog den høye forekomsten av skilsmisser ikke så 

fremmed, noe Bradley sier seg enig i: «In the end, therefore, it may be the contemporary 

Western family, under the impact of the modern ‘divorce revolution,’ that provides the best 

analogue for the upper-class Roman family».270 

4.4.6 Emosjonelle bånd 

Vi ser altså at det romerske familiebegrepet har klare likehetstrekk med det moderne vestlige 

begrepet, men det er også noen klare forskjeller. Det mest sentrale spørsmålet for denne 
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oppgavens vedkommende er hvor viktig familiebåndene var for romerne. Var 

familiemedlemmene bundet til hverandre med en følelse av plikt basert på lover, normer eller 

«reelle» emosjonelle bånd? Og i så fall; hvor stor utstrekning hadde disse båndene, og mellom 

hvem var de sterkest? Det er vanskelig å tilstrekkelig redegjøre for det emosjonelle aspektet i 

familiebånd på grunn av kildesituasjonen, men også fordi det er vanskelig å definere noe som 

«genuint» og «emosjonelt» 2000 år i ettertid. Likevel er det emosjonelle svært vesentlig for 

forståelsen av en familie-enhet, og for å kunne bruk familiebånd i en nettverksanalyse.  

Målet med et ekteskap for romerne var ifølge Crook (1921–2007) «concordent life together 

with the begetting of children».271 Bradley påpeker videre hvordan fraværet av emosjonell 

investering i ekteskapet må ha vært en av faktorene bak de hyppige skilsmissene.272 Dixon 

mener at familien likevel må ha hatt en viktig funksjon som en emosjonell enhet. Hun viser til 

en av de viktigste litterære kildene vi har for å kunne forstå samhandlingen innad i en romersk 

familie: Ciceros brevveksling. I et av brevene forteller Cicero at «his only real pleasure is gained 

in the time spent with his wife, his little daughter, and his young son, Marcus Cicero».273 I 

tillegg påviser hun hvordan  

A strong sentimental ideal of family feeling developed in Roman society. It overlapped with 

and supplemented the traditional stress on obligation. Both concepts were absorbed into the term pietas, 

which characterized Roman family, and to an extent, patronage relationships.274 

Basert på dette ser vi altså at familiebåndene fremkaller en følelse av plikt og emosjonell 

tilknytning ovenfor de andre medlemmene. Familiebånd må altså ha vært en viktig 

relasjonsform i en romersk borgers nettverk. Som vist ovenfor ser vi hvordan Ciceros 

brevveksling, særlig mens han var eksil, tyder på reelle emosjonelle bånd innad i familien.275 

Bradley påpeker hvordan disse emosjonelle båndene ikke bare omfatter kjernefamilien, men 

også et mye bredere lag av slektninger. Andre utdrag fra Cicero indikerer at «step relationships 

were viewed as fully predictable and accepted aspect of Roman life».276  

Altså ble de emosjonelle familiebåndene utvidet og inneholdt et bredere lag av slektninger, men 

også stesøsken og steforeldre. På denne måten sørget de skiftende ekteskapene for en stadig 
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utvidelse av det familiære nettverket, selv om det er trolig at dybden i de emosjonelle båndene 

mellom stesøsken hadde store variasjoner, noen ganger dype og betydningsfulle andre ganger 

overflatiske og uviktige.277 Bradley mener også at Ciceros brevveksling viser et annet sentralt 

poeng, nemlig den stadige kommunikasjonen innad i familien hvor delte nyheter og råd eller 

søkte hjelp og støtte fra hverandre.278 

4.5 Oppsummering 

Hensikten bak dette kapitelet har vært å undersøke de uformelle grunnlagene for maktutøvelse 

i principatet under Tiberius. Disse formene for uformell maktutøvelse har blitt forstått som 

måter aktører kan påvirke andre aktører og således påvirke politiske beslutninger. Disse måtene 

å påvirke på har igjen blitt sortert i fire kategorier av former for sosiale relasjoner: 

 1) Patron-klient-forhold, 2) vennskap, 3) politiske grupperinger og 4) familie.  

I dette kapittelet har debatten vedrørende patron-klient-forholdets betydning og innhold blitt 

gjennomgått. Basert på dette har patron-klient-forhold i denne oppgaven blitt definert som en 

asymmetrisk relasjon mellom to ujevne parter med en gjensidig, men ikke likestilt, utveksling 

av ytelser og goder. Den overlegne parten i et slikt forhold er en patron, mens de underlegne 

partene er klienter. Det er vanskelig å skape et skarpt skille mellom patron-klient-forhold og 

vennskap, og det må derfor forstås som en akse hvor de mest symmetriske og likestilte 

relasjonene må defineres som vennskap, og de mest åpenbare usymmetriske og skjeve 

relasjonene må defineres som patron-klient-forhold. Å ha en avgrensning som ikke er helt klar 

er høyst nødvendig for å kunne forstå relasjonene mellom Tiberius og andre aktører, da disse i 

utgangspunktet alltid vil være usymmetriske. I tillegg er forskjellen mellom vennskapsforhold 

og patron-klient-forhold ikke alltid klart, og vil forekomme gråsoner. Å ha en klar definisjon 

uten slingringsmonn vil derfor være en uærlig simplifisering av en kompleks virkelighet. 

De to siste relasjonsformene skiller seg ut fra de to overnevnte ved å gjelde en gruppe av aktører. 

Det er svært forskjellige meninger rundt forekomsten av politiske grupperinger eller partier og 

deres betydning for vår forståelse av de politiske forholdene i principatet. I kapittel 6,7 og 8 vil 

oppgaven undersøke politiske faksjoners utbredelse og påvirkningskraft i det tiberiske 

principatet, herunder optimates og populares. Den siste relasjonsformen gjennomgått i dette 

kapittelet er familie. Familieinstitusjonen har lenge blitt forstått formelt med basis i det 

romerske lovverket. En slik tolkning er dog ikke tilstrekkelig for å forstå de emosjonelle 
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båndene i familienettverkene. Det har her blitt vist hvordan oppveksten til barn i den romerske 

eliten har vært preget av stadige forandringer. Gjennom skilsmisse og dannelsen av nye 

familieenheter utvidet stadig det familiære nettverket seg, og gjennom tidlige dødsfall og 

fraværende fedre fikk pedagoger og andre barnepassere utøve stor innflytelse ovenfor barn av 

den romerske eliten. 
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Kapittel 5 – Nettverksanalyse 

I de tre kommende kapitelene vil oppgaven presentere tre nærstudier av sentrale politiske 

aktører i det tiberiske principatet. Disse aktørene har blitt undersøkt ved hjelp av historisk 

nettverksteori, for å analysere deres sosiale nettverk. Målet med dette er å forsøke å belyse både 

de formelle og de uformelle strukturene som var av betydning i principatet under Tiberius med 

tanke på tilegnelse og utøvelse av makt. 

Oppgaven tar i dette kapittelet utgangspunkt i aktørene Gnaeus Piso, Aelius Seianus og 

Tiberius. Det er flere grunner til at nettopp disse aktørene har blitt valgt til denne oppgavens 

nettverkshistoriske tilnærming. For det første er alle aktørene fremtredende i de antikke kildene, 

noe som gjør det mulig å undersøke deres nettverk og deres politiske karriere. I kildene er det i 

tillegg en rekke eksempler på hvordan de aktuelle aktørene er med på å påvirke maktutøvelsen 

i det tiberiske principatet, og hvordan de har tilegnet seg makt. Samtidig er det interessant at de 

tre aktørene har relativt forskjellige utgangspunkt, noe som gjør det interessant å sammenligne 

funnene i de tre analysene. Tiberius hadde en unik rolle som princeps, Piso var av svært høy 

byrd og en respektabel senator, mens Seianus kun var en eques, men likevel en prominent aktør.  

Kapittel 6,7 og 8 vil være strukturert på en identisk måte. Det vil først bli presentert en kort 

biografisk gjennomgang av aktøren. Etter dette vil oppgaven gjennomgå de fire kategoriene 

som ble fremlagt i forrige kapittel: 1) Familie, 2) vennskap, 3) patron-klient-forhold og 4) 

politiske faksjoner. 
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Kapittel 6 - Gnaeus Calpurnius Piso 

Gnaeus Calpurnius Piso er en svært sentral figur i starten av Tacitus’ Årbøkene, der striden 

mellom ham og Germanicus, og den påfølgende rettssaken, har blitt viet mye plass og utgjør 

det viktigste narrativet i bok II og III. Til sammenligning er Piso nevnt ved bare tre anledninger 

hos Suetonius,279 som med noen setninger oppsummerer de samme hendelsene. Han får 

tilsvarende omtale hos Dio, som også gjør rede for Piso og hans gjerninger ved tre korte 

anledninger.280  

Den store forskjellen i prioriteringer mellom de tre forfatterne gjør at Tacitus i lang tid har 

utgjort store deler av utgangspunktet vårt når det gjelder Gnaeus Calpurnius Piso. Dette 

forandret seg dog, som oppgaven har gjort rede for tidligere, med funnet av Tabula Siarensis 

på 1980-tallet, og som ble oversatt og utgitt i 1996 som Senatus Consultum de Cn Pisone Patre. 

Denne senatsresolusjonen på 176 linjer281 gir en ny og utfyllende alternativ versjon til 

hendelsene slik de er beskrevet av Tacitus. Selv om Tacitus åpenbart ikke er noen nøytral kilde, 

kan vi likevel ikke anta at SCPP på noen måte er mer «nøytral» eller «objektiv», det inneholder 

tvert imot åpenbart et politisk budskap. Robin Seager beskriver treffende det nye funnets 

ringvirkninger: «The activities of Piso in Syria, his subsequent trial and its aftermath have all 

required reassessment in the light of the copious new (dis)information supplied by SCPP».282 

6.1 Biografi  

Gnaeus Calpurnius Piso kom fra en høytstående familie og hans far ble utropt til konsul under 

Augustus, på tross av at han hadde støttet Brutus og Cassius.283 Hans kone var Plancina, 

søsteren til Plancus som var konsul i år 13 fvt.284 Tacitus beskriver at hun var av «høy byrd og 

rikdom».285 Piso blir introdusert som en «voldsom og uregjerlig mann, som hadde arvet sin far 

Pisos trassige natur»,286 noe som sannsynligvis er et frempek på de hendelser som blir beskrevet 

i bok II og III.  
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Hans bror, Lucius Piso, var også en prominent senator som nøt Tiberius’ respekt.287 Selv nådde 

Piso stillingen som konsul og hadde ved denne anledningen Tiberius som sin medkonsul.288 

Dette var altså Tiberius’ andre konsulat i år 7 fvt.289 Det er ikke mye som er sikkert om Pisos 

tidlige karriere, men vi vet at han under Augustus var legat i Spania.290 Det mest kjente ved 

Piso er likevel legatet han senere ble utdelt over Syria av Tiberius.291 Det var i denne posisjonen 

Piso hadde en konflikt med Germanicus, og hvor sistnevnte døde. Dødsårsaken er uviss, men i 

kildene kommer det fram påstander om forgiftning og forhekselser.292  

I SCPP ser vi likevel at Piso ikke ble erklært skyldig i drapet på Germanicus, men i stedet var 

skyldig i oppfordring til borgerkrig, for ikke å ha sørget over Germanicus og for å ha utdelt en 

rekke urettmessige dødsstraffer.293 Resultatet av denne konflikten mellom Germanicus og Piso 

endte opp i en rettssak der Germanicus’ venner ivrig fremla anklager mot Piso. Noe ut i 

rettssaken forstod Piso at han ikke kunne vinne frem og tok således livet sitt.294 Konflikten 

mellom Germanicus og Piso og den etterfølgende rettsaken utgjør således den største delen av 

informasjonen vi har tilgjengelig om Piso. Denne stridigheten er et godt eksempel på en konflikt 

mellom formell og uformell makt. Piso var sendt som Tiberius’ legat over Syria, samtidig hadde 

Germanicus et proconsulare imperium maius i området. I tillegg hadde Piso et nært forhold til 

Tiberius og var en prominent politisk figur, mens Germanicus på sin side var adoptivsønn og 

potensiell arving av Tiberius. Det er altså med dette utgangspunktet oppgaven vil forsøke å 

avdekke Pisos nettverk og vurdere de forskjellige relasjonenes betydning for denne saken, og 

for Piso ellers med tanke på maktutøvelse. 

6.2 Familie 

Den første relasjonsformen oppgaven skal forsøke å gjøre rede for er familie- og 

slektskapsbånd. I de kildene vi har om Piso kommer det fram flere aspekter angående familie 

som ser ut til å kunne ha en relevans for utøvelse av makt. Oppgaven vil her fokusere på Pisos 

kone Plancina, hans sønner Marcus og Gnaeus Piso (senere Lucius), samt hans bror Lucius 

Piso. 
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6.2.1 Gnaeus Calpurnius Piso senior og Lucius Piso 

Farens sentrale rolle i familien har blitt diskutert tidligere i oppgaven, og det har også kommet 

fram hvordan Augustus’ lovgivning forsøkte å etablerer en senatorstand der de høyeste vervene 

forble i de samme familiene.295 Det er derfor relevant å nevne Pisos far først, som hadde samme 

navn som ham selv. Han hadde kjempet mot Caesar i borgerkrigen og støttet Brutus og Cassius, 

men ble likevel tilbudt et konsulat av Augustus i ettertid.296 Piso er altså en direkte etterkommer 

av en konsul i en høytstående familie.  

Lucius Piso, Pisos bror, ser også ut til å ha nytt stor respekt av Tiberius. Hos Tacitus blir det 

trukket fram en episode der Piso beklaget seg over «partikjeklet på torvet, på de bestikkelige 

domstoler og på frekkheten til de talerne som stadig truet med prosesser» hvorpå han ønsket å 

trekke seg vekk fra politikken og det urbane Roma.297 I etterkant av dette forsøkte Tiberius å 

overtale Lucius til å returnere til Roma, og interessant nok trekker Tacitus fram at Tiberius fikk 

«dennes slektninger til å bruke sin innflytelse og sine bønner for å hindre ham i hans 

foretagende».298 Det er i så fall ikke usannsynlig å anta at Gnaeus Piso var en av disse 

slektningene, og basert på Tacitus ser man altså hvordan slektninger kunne utøve innflytelse 

ovenfor hverandre. Dette er også en tematikk vi kjenner igjen fra Ciceros brevveksling, med 

stadig kommunikasjon mellom store deler av familien.299 

Tacitus beskriver Gnaeus Piso som «en voldsom og uregjerlig mann,» og at faren hadde en 

«trassig natur».300 Broren, Lucius Piso, ser ut til å ha tilsvarende temperament og holdning, med 

tanke på at han først forsøkte å trassig fjerne seg fra politikken og deretter trakk Augustas 

venninne Urgulania for retten.301 Dette var en kvinne som åpenbart var under Augustas 

beskyttelse, og som således må ha hatt en viss støtte fra Tiberius. Plancina, som opplevde 

samme støtte, ble spart utelukkende på grunn av Augustas forbønn, noe som viser hennes sterke 

innflytelse. Denne opptredenen fra Piso-slekten tydeliggjør også den politiske, og kanskje 

symbolske, posisjonen familien hadde i Roma. Piso og hans slekt var svært tydelige eksempler 

på det Gelzer definerer som nobilitas.302 

                                                 
295 Dixon, The Roman Family, 79. 
296 Tac, Ann, 2.43. 
297 Tac, Ann, 2.34. 
298 Tac, Ann, 2.34. 
299 Bradley, Discovering the Roman Family, 196-199.  
300 Tac, Ann, 2.43. 
301 Tac, Ann, 4.21. 
302 Gelzer, The Roman Nobility, 144. 



58 

 

6.2.2 Plancina 

Den mest utfyllende beskrivelsen av familiebånd som kommer fram hos kildene våre, angående 

Piso, er båndet mellom ham og hans kone Plancina. Det tette båndet mellom mann og hustru er 

noe som går igjen hos Tacitus, og man ser tydelig at det eksempelvis også blir lagt stor vekt på 

båndet mellom Agrippina og Germanicus. Dette kan således tyde på at denne hustrurollen er 

uttrykk for et litterært grep fra Tacitus, der en overambisiøs kvinne skyver sin mann framover 

i jakten på heder og ære. Som et av flere illustrerende eksempler på dette skriver Tacitus: «Noen 

trodde også han [Piso] hadde fått et hemmelig oppdrag av Tiberius, og utvilsomt hadde Augusta 

med kvinnelig sjalusi gitt Plancina beskjed om å plage Agrippina».303 Likevel tyder den 

fremtredende rollen kvinner som Plancina, Agrippina og Augusta hadde også på at forholdet 

mellom en mann og en kvinne i eliten kunne være relativt likestilt med gjensidige bånd. Dette 

understøttes også av den høye forekomsten av skilsmisser, som ga kvinner og menn muligheten 

til å forlate et uønsket ekteskap, som ble diskutert i kapittel 4.304 

Basert på det vi får vite om Plancina var hun svært involvert i Pisos liv, både politisk og i 

affæren i Syria. Dette kommer også tydelig fram i SCPP, der det står at «Når det gjaldt Plancinas 

sak var det blitt rettet meget alvorlige beskyldninger mot henne».305 Dette har blitt tolket av 

Robin Seager til å forstås som at senatet utvilsomt mente Plancina var skyldig i de forbrytelsene 

hun var anklaget for.306 Dette stemmer godt overens med det bildet som blir malt av Tacitus 

angående Plancinas involvering og Ronald Mellor argumenterer derfor for at: «Tacitus’ 

treatment of Plancina makes clear that he knew far more than the SCPP reveals. He must have 

read senatorial speeches of the time as well as later historians».307 Tacitus skriver at Plancina 

var tilstede ved militærøvelser, noe han mener ikke sømmet seg for kvinner, og at enkelte av 

soldatene «var villige til å tjene henne i hennes ondskap».308 I tillegg var hæren Piso samlet i 

sammenheng med sin retur til Syria etter Germanicus’ bortgang delvis bestående av Plancinas 

slaver309 og det var, ifølge Tacitus, hun som hadde kjennskap til giftblandersken Martina.310 

Videre forteller også Tacitus at brevene senatet ønsket utlevert i forbindelse med rettssaken 

ikke var skrevet av bare Tiberius og Piso, men også Plancina.311Alt dette tyder således på at 
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Plancina var kraftig involvert og en viktig støttespiller for Piso. I tillegg hadde ekteskapet en 

viktig politisk betydning med tanke på at det var Plancinas høye byrd som sikret at hans barn 

ville være svært adelige – og ifølge Gelzer – medlemmer av nobilitas.312  

På tross av denne sterke involveringen i sin manns sak, og et bånd som ser ut til å være svært 

sterkt, ser vi at også Plancina ser ut til å ha fjernet seg fra Piso under rettssaken. Mye tyder på 

at alle aktørene i samtiden forstod at saken kom til å få et ugunstig utfall for Pisos 

vedkommende, og selv ikke et bånd mellom ektemann og hustru var sterkt nok til å ignorere 

dette faktumet. At sakens gang gikk på bekostning av denne relasjonen finner vi også støtte for 

hos Tacitus idet han tar for seg innholdet i brevet Piso skal ha etterlatt etter å ha tatt sitt eget 

liv. Gjennom brevet ba han om nåde for sin sønn; «Men om Plancina sa han ikke noe».313  

Likevel er det verdt å nevne at dette kan sammenfalle med observasjonene til Bradley som utfra 

studier av Ciceros brevveksling observerer hvordan «the domestic framework of reference used 

by Cicero and his contemporaries in their letters embrace the «whole house» […] yet exclude 

any mentions of wives».314 Likefullt finner vi også klare eksempler hos Cicero som tilsier 

omsorg og følelser for sin kone i brev til henne. Dette tyder kanskje på det ikke var så vanlig å 

nevne koner i brev til andre menn, og Pisos brev ble overlevert til nettopp en annen mann: 

Tiberius.315 Det kan likevel også tolkes i den retningen Tacitus ser ut til å implisere; at Piso 

følte seg forrådt av sin kone fordi hun hadde sikret sin egen skjebne gjennom Augusta og nå 

ikke ønsket å risikere noe ved å forsvare Piso. 

6.2.3 Marcus Piso og Gnaeus Piso den yngre 

I Årbøkene blir to av Pisos barn nevnt, hans to sønner Marcus Piso og Gnaeus Piso den yngre, 

som senere bytter navn til Lucius Piso. Marcus var den av sønnene som ble med Piso til Syria. 

Han blir av Tacitus omtalt som en god sønn som pliktoppfyllende tjente sin far, selv om han 

ikke nødvendigvis var enig i avgjørelsene som ble fattet: «hans sønn Piso viste stor energi ved 

disse krigsforberedelser, enda han jo hadde rådet fra krig».316 Dette stemmer trolig godt overens 

med romernes forestilling om en idealsønn. 

At far-sønn forholdet var en viktig relasjon for romerne kommer også tydelig fram senere i 

Årbøkene hvor Piso «sendte sin sønn i forveien med det oppdrag å få stemt keiseren mildere. 
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Selv bega han seg til Drusus».317 Altså sendte han sin egen sønn for å påvirke Tiberius på vegne 

av seg selv, mens han selv dro til Tiberius’ sønn for å forsøke å påvirke princepsen gjennom 

ham. At Pisos yngre sønn, Marcus Piso, blir nevnt i SCPP er kanskje ikke så overraskende. Han 

var tross alt med Piso på dennes «ugjerninger» i Syria. Det som derimot er interessant er at 

Pisos eldre sønn Gnaeus Piso den yngre også blir nevnt i SCPP. Gnaeus Piso d.y. ser ikke ut til 

å ha vært involvert på noen måte i sin fars eskapader i Syria, likefullt kommer det fram at når 

han arvet halvparten av sin fars gods, den andre halvparten gikk til Marcus, blir det klart 

understreket at dette var ut av godheten til Senatet og Tiberius. I SCPP står det at: «Senatet 

husket på at deres egen rettsmyndighet var overbærende og storsinnet», og at «Når han nå var 

forpliktet ved en så stor gunstbevisning, ville han handle rett og riktig om han endre sitt 

fornavn».318  

Gnaeus Piso den yngre ser således ut til å ha blitt delvis rammet av sin fars forbrytelser 

utelukkende på grunn av deres familiære relasjon. Om ikke annet tyder dette på 1) alvorligheten 

i rettsaken mot Piso, og 2) hvor viktig far-sønn-relasjoner var i Romerriket på denne tiden. 

Sønnene endte dog opp med å bli skånet for noen særlig straff, noe som kanskje kan forklares 

av den nære relasjonen mellom Tiberius og Piso. Interessant nok kan vi observere at Gnaeus 

Piso den yngre, da under navnet Lucius Piso, steg opp til det øverste trinnet på cursus honorum 

og tjenestegjorde som konsul i år 27.319 Selv om han ble rammet av sin fars forbrytelse, var det 

altså ikke mer alvorlige følger enn at han mottok sin del av arven og tjenestegjorde som konsul 

skarve syv år etter Pisos rettsak. 

6.3 Vennskap 

Den neste relasjonsformen er vennskap. Som oppgaven alt har gjennomgått er dette tett 

tilknyttet patron-klient-forhold. Hovedskillet baserer seg på at relasjonen må ha en mer 

symmetrisk og likestilt art enn det som forekommer i en patron-klient-relasjon. Når det gjelder 

vennskapsrelasjoner som er relevant i forbindelse med Pisos maktutøvele, er dette hovedsakelig 

de som er omtalt som hans venner og som reiser med ham til Syria,320 Tiberius321 samt Pisos 

forsvarere i rettssaken mot ham. 
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6.3.1 Følgere i Syria 

Basert på Tacitus ser vi at Piso hadde meg seg et følge av sine nærmeste venner til Syria da han 

ble innsatt som legat over provinsen.322 Det kommer for øvrig også frem at Germanicus hadde 

med seg et følge av sine venner ved sitt opphold i de østlige provinsene,323 dette var en vanlig 

praksis og det er mulig å trekke frem eksempler allerede fra republikken, slik som Africanus 

som hadde med 500 av sine venner og klienter for å tjenestegjøre i Numantia.324 Den eneste av 

vennefølget til Piso som blir navngitt er Domitius Celler, som blir beskrevet som tilhørende 

hans nærmeste vennekrets.325 Basert på Tacitus overtalte Domitius Piso til å returnere til Syria 

for å gjeninnta provinsen etter nyheten om Germanicus’ bortgang.326 Hvorvidt Piso ble overtalt 

av sin venn eller ikke er vanskelig å fastslå, men opplysningene om at Domitius planla å 

oppsøke den sjette legions vinterkvarter for å vinne disse over på Pisos side, og generelt var 

med på organiseringen av den militære innsatsen i sammenheng med Pisos retur til Syria, virker 

derimot ganske sannsynlig. Utover dette blir det ikke fortalt mye om vennskapet mellom 

Domitius og Piso. 

6.3.2 Vennskap med Tiberius 

Et annet vennskap som er nødvendig å undersøke er relasjonen mellom Tiberius og Piso. 

Oppgaven har tidligere drøftet hvordan alle relasjoner mellom Tiberius og andre aktører i sin 

natur må være asymmetriske gitt hans posisjon som den mektigste mannen i Romerriket, men 

at det likevel kan være hensiktsmessig å nyansere definisjonene på vennskap og patron-klient-

forhold i disse sammenhengene for å gi et riktigere bilde av relasjonenes art. 

Selv om Tiberius og Piso ikke var likemenn, er det flere ting som peker på at denne relasjonen 

var en av Tiberius’ mer likestilte. Her er det blant annet relevant å trekke fram at Tiberius og 

Piso i år 7 fvt. var konsuler samtidig, en ære som Piso kun delte med Varus før ham, og som 

senere ble oppnådd av Drusus, Germanicus og Seianus.327 Videre, som det allerede har kommet 

fram i oppgaven, impliserer både Tacitus, Dio og Suetonius i varierende grad at Tiberius og 

Piso stod i ledtog for å rydde Germanicus av veien. Hva disse antagelsene baseres på og hvor 

sannsynlige disse er forblir usikkert, men det tyder likefullt på at det har vært et relativt sterkt 

bånd mellom Tiberius og Piso. Tacitus skriver i tillegg om en brevveksling mellom Tiberius og 
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Piso som skal ha inneholdt et «oppdrag om hvordan han skulle gå frem overfor Germanicus»,328 

og at det ble krevd at disse skulle bli vist under rettssaken, men dette ble møtt med protester av 

såvel Tiberius som Piso.329  

Kommunikasjon med princepsen må ha vært en betydelig ressurs, og nødvendig for å påvirke 

flyten av officium og beneficium. At Piso i tillegg satt som konsul samtidig som Tiberius vitner 

om hans sterke posisjon hos Augustus, og basert på den rollen han spilte under Tiberius, og de 

postene han ble tiltrodd, må også han ha holdt Piso høyt i hevd.  

6.3.3 Forsvarere i rettssaken 

På tross av den tette relasjonen til Tiberius ser ikke Piso ut til å ha mottatt noe støtte fra 

princepsen under rettssaken i etterkant av Germanicus’ bortgang.  Det er sannsynlig å anta at 

Piso hadde håpet at dette vennskapet med Tiberius skulle skåne ham fra en straff. At han sendte 

et brev til Tiberius der han bebreidet Germanicus, like i etterkant av dennes dødsfall, var trolig 

et forsøk fra Pisos side å legge fram sin versjon av saken, og forsikre seg om sin venns støtte i 

det kommende rettsoppgjøret. Tiberius hadde muligens makten til å skåne Piso fra straff dersom 

han skulle ønsket det. Det er flere eksempler i Årbøkene på Tiberius’ utvisning av nåde ovenfor 

tiltalte, og Pisos kone Plancina ble reddet på forbønn av Augusta.330 Denne saken ser dog ut til 

å ha vært en betent politisk sak basert på hvordan det legges fram av de antikke forfatterne og 

fremstillingen i SCPP.331 Det kan bety at Tiberius ikke opplevede å ha muligheten til å skåne 

livet til Piso selv om han skulle ha ønsket det. Vi ser likevel at Tiberius reduserer straffen 

ovenfor den ene sønnen, Marcus Piso, markant: «han lot Marcus Piso slippe ærestap og beholde 

sin fars arv»332 mens den andre, Lucius Piso, senere blir utropt til konsul.333 Dette viser kanskje 

at Tiberius ønsket å redusere straffen mot Pisos familie i så stor grad han kunne, selv om han 

ikke kunne redde hans liv. 

Sakens politiske betenthet, og Pisos marginale vinnersjanser, kommer også fram i 

vanskelighetene han hadde med å få noen til å forsvare seg. Hos Tacitus ser vi at: «Den nå 

anklagede Piso bad om å få til forsvarere Lucius Arrunitius, Publius Vinicius, Asinius Gallus, 

Aeserninus Marcellus og Sextus Pompeius»,334 men samtlige avstod fra å forsvare Piso 
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offentlig. Alle disse aktørene hadde til felles at de tilhørte den øvre eliten innenfor den politiske 

sfæren, og alle var fra konsulære familier.335 

Dette er den samme samfunnssfæren Piso selv tilhører. Han hadde trolig en betydelig 

vennekrets blant denne samfunnseliten, men kanskje var de overnevnte aktørenes relasjon til 

Piso av en instrumentell art. Denne rettssaken fremviser i så fall de begrensningene som ligger 

i denne formen for vennskapsbånd, selv om dette kontaktnettverket trolig var nødvendig for en 

ambisiøs politiker. Frank Burr Marsh påstår at kretsen Piso rådspør seg med utgjør en politisk 

faksjon, et slags «Drusan-Tiberian party»,336 dette vil bli diskutert videre under politiske 

faksjoner. 

6.4 Patron-klient-forhold 

En klar definisjon av patron-klient-forhold er ikke lett og som oppgaven tidligere har skissert 

er det nødvendig å se på denne relasjonen langs en akse, med vennskap på den ene siden og 

patron-klient-forhold på den andre. Oppgaven vil her basert på dette og den tidligere gitte 

definisjonen redegjøre for aktuelle patron-klient-forhold som forekommer hos Piso.  

6.4.1 Pisonianos 

En sentral relasjon som ser ut til å kunne defineres som patron-klient-forhold ser vi gjennom 

opptreden til Piso i Syria vis-à-vis de stasjonerte legionene. Tacitus beskriver hvordan Piso 

bestakk troppene og «avsatte erfarne kenturioner og strenge tribuner og gav deres stillinger til 

sine klienter eller til folk av verste sort».337  

Det er åpenbart at Tacitus har forsøkt å fremstille Piso i et svært dårlig lys som en slags ond 

medhjelper til den korrumperte keiseren Tiberius i dennes forsøk på å sabotere for den dydige 

helten Germanicus. Vi kan likevel anta at det overnevnte sitatet, kanskje med unntak av «folk 

av verste sort», kan stemme relativt godt. Det kommer nemlig fram i SCPP at Piso har latt deler 

av hæravdelingen kalle seg nettopp Pisonianos altså «Pisos tilhengere», og at han «utmerket 

også dem som etter å ha tilegnet seg navnet [Pisos tilhengere], adlød ham».338 Dette ser også ut 

til å stemme godt overens med Mathias Gelzers eksempel på patron-klient-forhold gjennom 

Polybius’ beretning om den delen av hæren som lå nærmest konsulens telt i leiren, da disse 

tjenestegjorde ut av vennskap for kommandøren.339  
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Forholdet mellom en legat i en provins og dennes soldater er en svært instrumentell relasjon, 

og det er derfor vanskelig å trekke et klart skille ved «grensen mellom lojale klientsoldater og 

yrkessoldater som følger den feltherren som gir best utsikter til lønnsomme plyndringer».340 

Men i tilfellet Piso i Syria er det klart at han hadde brutt det normale forholdet en legat burde 

ha ovenfor sine tropper i en keiserlig provins. Piso opprettet et sterkt personlig bånd med 

soldatene som en motsats til de styrkene som var Caesarianos (Cæsars tilhengere). Det fremstår 

også som at Piso forsøkte å danne dette båndet for å kunne bruke troppene sine utover det hans 

stilling egentlig kunne tilsi, gjennom å trosse befalinger fra Germanicus som hadde et imperium 

maius. Dette kommer særlig tydelig fram i etterkant av Germanicus’ bortgang hvorpå Piso 

samlet sine tropper for å gjeninnta Syria, på tross av at Germanicus før han døde kommanderte 

Piso til å forlate provinsen, og utsender et brev der han trekker tilbake sitt vennskap med Piso.341 

6.4.2 Invasjonen av Syria 

Etter nyheten om Germanicus’ død returnerer Piso til Syria og får samlet under seg «så godt 

som en legion» gjennom hjelpetroppene i området og «desertørene og de rekruttene han hadde 

fått stanset og sine og Plancinas slaver».342 Piso befester deretter et fort med troppene sine og 

forbereder seg på å forsvare sin rett til å være stattholder over Syria med bruk av militærmakt. 

Om Germanicus, selv gjennom sitt imperium maius, hadde rett til å forvise Piso fra provinsen 

og på den måten tvinge ham til å oppgi sitt keiserlige oppdrag som legat er uvisst,343 likefullt 

ser Pisos måte å løse situasjonen på ut som noe som unektelig minner om borgerkrig.  

På tross av at Piso blir beseiret i fortet av Germanicus’ venn Sentius344 ser vi likevel at Piso 

gjennom patron-klient-relasjon, særlig til sine tropper, har vært i stand til å utøve makt, selv om 

han mislyktes både i kampene i Syria og det etterfølgende juridiske oppgjøret. På bakgrunn av 

dette ser patron-klient-relasjoner ut som et viktig aspekt i maktutøvelse i principatet under 

Tiberius, men det er dog ikke en uviktig detalj at Piso faktisk mislykkes og blir straffet for sin 

opptreden i ettertid.  

Dette viser hvordan Piso beveget seg utenfor sin formelle makt gjennom, blant annet, å forsøke 

å danne en patron-klient-relasjon mellom seg og de lokale legionene som egentlig skulle være 

trofaste til Tiberius. Dette kommer også tydelig fram i SCPP: «Selv etter at all uro forbundet 

med borgerkrig var blitt gravlagt for lenge siden gjennom den gudommelige Augustus’ 
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hellighet og keiser Tiberius Augustus’ dyktighet forsøkte han til og med å provosere 

borgerkrig».345 Senatsresolusjonen legger altså fram hvordan denne personlige forbindelsen til 

hæravdelinger er noe som tilhører fortiden, og ikke noe som har vært passende siden Augustus 

etablerte principatet. 

6.4.3 Vonones 

Det er også interessant å trekke frem Pisos relasjon til den tidligere kongen over Parthia, 

Vonones. Piso hadde et godt forhold til ham «på grunn av alle de oppmerksomheter og gaver 

som denne hadde brukt for å vinne Plancina for seg».346 Den nye kongen i området, Artabanus, 

sendte imidlertid brev til Germanicus om at Vonones ikke måtte tillates å oppholde seg i 

Syria.347 Dette ønsket ble innvilget av Germanicus, og Tacitus oppgir at det ble innfridd «ikke 

bare av hensyn til Artabanus’ bønner, men også for å krenke Piso».348 Vonones hadde i sin tid 

blitt gitt til Augustus som gissel,349 og senere ble han sendt til området av Augustus for å ta 

over som konge.350  

Det ser altså ut til å foreligge en tydelig patron-klient relasjon mellom lokale ledere og mektige 

romerske politikere. Det er en klart asymmetrisk relasjon, noe som også er tydelig gjennom 

Pisos opptreden ved et gjestebud for en annen konge hvor Piso mener at dette ikke var noen 

ekte konge, kastet vekk den rituelle kronen sin og la til «mange kritiske ytringer».351 At Piso 

nærte en god relasjon til Vonones på grunn av sistnevntes mange gaver til Plancina viser også 

at det har vært en utveksling av goder.  

Hvor viktig en slik relasjon var for utøvelse av makt for patronens vedkommende er usikkert, 

men Piso samlet hjelpetropper fra lokale ledere ved sin retur til Syria i etterkant av Germanicus’ 

død. Dette kan ha vært utelukkende gjennom hans stilling som stattholder, og således en 

utvisning av formell makt. Likevel kan det tenkes at Piso hadde knyttet tilsvarende bånd med 

andre lokale ledere, og de kanskje derfor var mer villig til å stille med hjelpetropper. Dette 

impliserer i så fall at det var viktig å knytte lokale stormenn til seg som klienter. 

6.5 Politiske faksjoner 

Hvordan stemmer Pisos opptreden og liv overens med de presenterte teoriene om hoff-faksjoner 

og politiske partier slik som optimates og populares? Oppgaven vil her forsøke å gjøre rede for 
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Pisos politiske tilhørighet og diskutere hvorvidt det er hensiktsmessig å forstå deler av hans 

nettverk som en politisk faksjon. 

6.5.1 Optimates 

Da oppgaven tok for seg de forskjellige formene for politiske faksjoner var det et fokus på den 

stadig vedvarende debatten om optimates og populares. Som oppgaven gjorde rede for er det 

uenighet knyttet rundt hvor viktige disse grupperingene var, og hva begrepene innebefatter. 

Dersom vi likevel skal forsøke oss på en forenklet klassifisering kan vi si at optimates primært 

søkte støtte fra den øvre eliten, mens en politiker som var populares i større grad forsøkte å 

appellere til «allmuen». I senrepublikken kan man si at dette referer til politikere som drev 

politikk med basis i folkeforsamlingen.352  

For Pisos vedkommende er det nærliggende å anta et politisk syn og en fremgangsmåte som 

kan karakteriseres i en retning av optimates. Som vi så ovenfor hører Piso tydelig med i det 

øvre sjiktet i samfunnet og stammer fra en familie med dype røtter i politikken. Denne 

tilhørigheten til det øvre sjiktet av den politiske eliten kommer også fram i rettssaken mot Piso. 

Da Piso ønsket seg forsvarere, tilhørte alle disse den delen av den romerske eliten som kan 

defineres som nobilitas. Som en kontrast var kretsen rundt Germanicus, som var med ham til 

Syria og som senere førte saken mot Piso, bestående av menn fra den lavere nobiliteten eller 

novi homines.353 

Det virker således utvilsomt at Pisos og Germanicus’ omgangskretser hadde visse forskjeller. 

At flere novi homines og menn fra den lavere nobiliteten samlet seg rundt den unge generalen, 

som nylig hadde vært på en serie felttog i Germania, er heller ikke overraskende. Vi ser et 

tilsvarende mønster i forbindelse med Tiberius etter hans opphold i Germania og Pannonia. Piso 

var derimot på dette tidspunktet en eldre mann, og hans karriere sentrert rundt politikken i 

Roma. Han var av fornem byrd og ble løftet enda høyere av sin kones bakgrunn, noe han ser ut 

til å ha tillagt stor vekt dersom vi baserer oss på Tacitus’ beskrivelser av Piso.  

Likevel er det vanskelig å fastslå at denne omgangskretsen gir uttrykk for parti-lignende atferd. 

Dersom de mennene som befant seg i Pisos omgangskrets var mer enn et nettverk av venner og 

det faktisk var noe som kan beskrives som et parti eller en politisk faksjon, var dette i så fall til 

liten hjelp for Piso. For da han ble trukket for rettssaken nektet samtlige av de mennene han 

spurte om å forsvare seg å hjelpe ham. At Piso søkte hjelp hos disse innflytelsesrike mennene, 
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samt Tiberius og Drusus, ser således snarere ut til å basere seg på aktørenes viktige posisjoner 

og et mislykket forsøk på å utnytte sitt sosiale nettverk mer enn det framstår som parti-atferd. 

6.5.2 Republikanisme 

Piso fremstår gjennom Årbøkene ved flere anledninger som en forkjemper for senatets rett til å 

utøve politikk og framviser ved flere anledninger noe tilsvarende en republikansk 

overbevisning. Et interessant eksempel er diskusjonen rundt hvorvidt man burde utsette møter 

fordi Tiberius ikke skulle være tilstede. Piso mener den øverste æren man kunne gjøre ovenfor 

staten, og Tiberius, var om «senatorer og riddere kunne utføre sine plikter selv om keiseren var 

fraværende».354 Dette forslaget ble dog stemt ned, og det ble avgjort å avvente avgjørelsene til 

Tiberius var tilstede. Piso hadde altså et ønske om at senatet skulle kunne utøve politikk, og 

basert på hvordan forslaget hans ble nedstemt ser han ut til å ha større ambisjoner om dette enn 

majoriteten av senatorene.  

Ved et annet tilfelle da Granius Marcellus, stattholder over Bithynia, ble tiltalt for maiestas 

finner vi finner også spor av Pisos republikanisme. Da det skulle stemmes utbrøt Piso, ifølge 

Tacitus, «Som hvilket nummer i rekken vil du avgi stemme, Caesar? Hvis som nummer en, da 

vil jeg ha noe å holde meg til, men hvis etter alle andre, da er jeg redd for at jeg uforvarende 

kan komme til å stemme annerledes enn du».355 Dette utsagnet pekte utvilsomt på diskrepansen 

mellom den formelle makten en senator hadde til å stemme, med det reelle fraværet av makt 

man egentlig hadde, fordi man som senator ønsket å stemme overens med princepsens 

overbevisning. 

Pisos egenrådighet i Syria, blant annet ved at han lot legionærene kalle seg Pisonianos viser 

også en tydelig republikansk overbevisning, og tilsynelatende en manglende forståelse for den 

politiske virkeligheten i principatet. Selv om Tiberius hadde noen tilsynelatende republikanske 

overbevisninger, og var opptatt av å holde senatets verdighet i hevd, er det samtidig utvilsomt 

at det tiberiske principatet var noe ganske annet enn republikken. Levick forklarer Pisos 

overtramp i Syria og hans påfølgende fall slik: «But while he [Tiberius] had tried to pretend 

that the republic was not just a dream, Piso had behaved as if it really existed and had paid the 

inevitable penalty».356  
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Kapittel 7 - Aelius Seianus 

Den neste aktøren oppgaven vil analysere er Seianus. Han er i likhet med Piso en sentral figur 

blant de antikke kildene og er svært framtredende både hos Cassius Dio og Tacitus. Han blir 

også nevnt, dog i mindre grad, av Suetonius og Velleius. Store deler av bok V av Tacitus’ 

Årbøkene er dessverre tapt for oss i dag, og denne manglende delen var trolig dominert av 

Seianus’ stadig økende makt og endelige fall. På tross av dette store hullet i kildematerialet er 

det likevel en slående likhet mellom Dios og Tacitus’ behandling av Seianus, noe som gjør det 

sannsynlig å anta at de har benyttet en rekke felles kilder.357 Man kan anse narrativet rundt 

Germanicus som hovedfortellingen i de tre første bøkene av Årbøkene, mens det fra bok IV 

skifter over til fortellingen om Seianus. Dette ser ut til å være et bevisst litterært grep fra Tacitus 

for å markere et tydelig skille i den egentlige hovedfortellingen; den om Tiberius’ styre og 

moralske forfall.358 At dette er et litterært grep kan underbygges på flere måter, for det første 

bærer introduksjonen om Seianus sterkt preg av imitasjon fra Sallustius’ beskrivelse av 

Catilina,359 og for det andre begynner Seianus’ innflytelse og makt å bli prominent lenge før 

dette kunstige skillet i bok IV, noe som også kommer fram senere i Tacitus’ nekrolog for 

Seianus.360 Hans tidligere innflytelse er også tydelig hos både Dio og Velleius. 

7.1 Biografi 

Aelius Seianus blir først nevnt hos Tacitus i bok I der vi får vite at han var medkommandant 

over pretorianergarden med sin far, Seius Strabo.361 Vi vet dog at Seius Strabo senere ble utpekt 

som stattholder over Egypt, den eneste provinsen hvor denne æren ble tildelt en ridder,362 og at 

Seianus således ble enerådende over pretorianergarden.363  

I det første kapitelet i bok IV får vi av Tacitus en grundig introduksjon til Seianus. Her blir det 

fortalt at Seianus, som var en eques født i Vulsinii, lurte til seg innflytelse hos Tiberius.364 

Videre kommer det fram at Seianus samlet pretorianergarden, som tidligere var spredt rundt 

forskjellige steder i byen, til en og samme leir.365 Den videre fortellingen om Seianus, hos både 

Tacitus og Dio, gir et bilde av en maktsyk mann som forsøker å klatre til toppen ved bruk av 
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intriger og sleipe triks. Begge påstår blant annet at Seianus forgiftet Drusus,366 et faktum som 

har blitt bestridt av mange historikere i nyere tid.367 Dette skal angivelig ha vært for å sikre seg 

en posisjon som potensiell arvtager, og det blir også fortalt om hvordan Seianus forsøkte å gifte 

seg med Drusus’ enkekone,368 en kvinne som ifølge Dio og Tacitus var hans elskerinne mens 

Drusus enda var i live.369 Seianus fikk etter hvert en svært fremtredende rolle i det tiberiske 

principatet, og Tacitus beretter om opprettelsen av altere hvor statuer av Tiberius og Seianus 

figurerte på begge sider.370 Andre eksempler som viser til hans prominente posisjon er statuen 

som ble reist av ham i Pompeius’ teater371 og Dio forteller også at det ble reist en rekke andre 

statuer i hans navn.372 I tillegg ble Seianus’ fødselsdag feiret som en merkedag over hele riket373  

og folket ga likestilte bønner og ofringer til både Tiberius og Seianus.374 

At Seianus var en svært mektig aktør er utvilsomt, og dette førte også til at fallet hans var av 

tilsvarende proporsjoner. Først utnevnte Tiberius Seianus som sin medkonsul,375 noe som 

gjorde at Seianus måtte oppholde seg i Roma da dette var påkrevd en av konsulene. Ifølge Dio 

fortalte Tiberius også at han hadde intensjon om å tildele Seianus tribunica potestas og på den 

måten gjøre Seianus til sin likemann og arvtager basert på formelt maktgrunnlag.376 Dette var 

dog bare for å lure Seianus, og Tiberius hadde satt sin lit Macro som han i hemmelighet hadde 

utpekt som den nye kommandanten over pretorianergarden377 og sørget for å få Seianus 

arrestert. Seianus ble dernest dømt til døden og henrettet,378 og den samme skjebnen ble 

skjenket hans barn; særlig grusom var straffen overfor hans datter som på grunn av sin 

jomfruelighet ble «voldtatt av en bøddel rett før hun ble strangulert».379 I etterkant av dette 

fulgte et kraftig rettsoppgjør der menn som ble beskyldt for å ha samarbeidet, eller vært venn 

med Seianus, ble straffet – ofte dømt til døden.380 Tacitus beskriver en dramatisk situasjon der 
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så mange ble straffet at det «ble et blodbad over alle grenser, og de lå der dels spredt utover, 

dels i store hauger: menn som kvinner, unge som gamle, fornemt som ringt folk».381 

7.2 Familie 

Familieaspektet er særlig interessant å analysere hos Seianus fordi han ikke kom fra en familie 

av høy byrd, i motsetning til Gnaeus Piso. Seianus var født som en eques og var ikke av pretor- 

eller konsulær rang, han hadde ikke engang senatorrang. Hans hustru Apicata er ikke særlig 

fremtredende hos de antikke forfatterne, noe som understreker nok en kontrast mellom Piso og 

Seianus. En slektning som derimot blir flittig nevnt er Junius Blaesus som var Seianus’ onkel. 

Blaesus var en aktiv politisk aktør i principatet og betydningen av familierelasjonen mellom 

ham og Seianus er således et interessant aspekt for denne oppgavens øyemed. 

7.2.1 Seius Strabo 

Faren til Seianus, Seius Strabo, var en fremtredende eques i Romerriket. Han var tildelt et av 

de store prefekturene som leder av pretorianergarden, en posisjon han hadde før Augustus’ 

død.382 Dette var en svært viktig posisjon og trolig hadde innehaverene av de store prefekturene 

en god relasjon med princepsen, selv om de tilfalt equites. 

At Seius Strabo var godt likt av Augustus og senere Tiberius virker svært sannsynlig i lys av at 

han under Tiberius ble tildelt rollen som stattholder over Egypt, trolig rundt år 15,383 som 

kanskje var den viktigste provinsen i Romerriket og som Augustus derfor hadde forbudt 

senatorer og equites med senatorformuer å entre.384 Disse begrensningene betydde at princepsen 

kunne ha sterk kontroll over den viktige provinsen, noe som tilsier at den som ble utvalgt til en 

posisjon som stattholder over Egypt trolig hadde et relativt tett bånd til Tiberius. Videre ser vi 

Seius Strabo trolig styrte over pretorianergarden alene før Seianus ble oppnevnt som hans 

medkommandant, noe som understreker Strabos fremskutte posisjon.385 Stillingen som sin fars 

medkommandant over pretorianergarden markerte Seianus’ inntog i den politiske eliten i 

Romerriket, og også trolig inn i Tiberius’ nettverk. 

7.2.2 Junius Blaesus 

Seianus’ onkel, eller nærmere bestemt, morbror, var Junius Blaesus. Han blir først kjent for oss 

i de litterære kildene som kommandør over legionene i Pannonia som gjorde opprør ved 

nyhetene om Augustus’ dødsfall og som kom med et krav om å kunne pensjonere seg etter 
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seksten års tjeneste.386 Blaesus hadde i dette tilfellet kontroll over, eller om ikke annet: ansvar 

for, tre legioner i et viktig område. Da troppen gjorde opprør sendte Tiberius inn 

pretorianergarden under ledelse av Drusus og Seianus for å gjenvinne kontrollen.387  

Den neste gangen Seianus’ onkel dukker opp i det litterære kildematerialet er i forbindelse med 

en diskusjon over hvem som skal ta over som stattholder i Afrika.388 Valget stod i dette tilfellet 

mellom Junius Blaesus og Marcus Lepidus. Sistnevnte skulle i utgangspunktet har forrang med 

tanke på lovverket til Augustus som skulle gi fordeler til de i eliten med flere barn, men likevel 

ender Junius Bleasus opp med stillingen. Tacitus mener at dette var på grunn av 

familierelasjonen mellom ham og Seianus, og at Lepidus derfor forsøkte å trekke. Senere 

kommer det også fram at Blaesus sitt stattholderskap over Afrika ble forlenget,389 noe vi ser 

ved flere anledninger under Tiberius. At dette var en måte for Tiberius å ha kontroll over 

provinsene på, eller å belønne trofaste menn, virker trolig. På grunn av sin tjeneste i Afrika blir 

han også senere tildelt triumfatorutmerkelser, Tacitus påstår at Tiberius «gjorde det av hensyn 

til Seianus som Blaesus var morbror til», selv om han også legger til at «Forresten hadde 

Blaesus ved sin egen innsats gjort seg fortjent til en slik ære».390 Blaesus hadde kjempet mot en 

opprørsk leder, Tacfarinas, og da han hadde vunnet tillot Tiberius at Blaesus ble utropt til 

imperator, en viktig æresbevisning som i principatet sjelden tilfalt medlemmer utenfor 

keiserfamilien, og det var ved denne anledning det «skjedde for siste gang – nemlig av Tiberius 

overfor Blaesus».391 Den påfølgende stattholderen over Afrika, Dolabella, bad også om 

triumfutmerkelser, men fikk dette nektet. Igjen kommer det en sterk påstand fra Tacitus i denne 

sammenhengen som påstår at Tiberius avslo dette «ut av hensyn til Seianus, for at ikke 

æresbevisningene overfor dennes onkel skulle miste sin glans».392 Blaesus blir til sist nevnt 

igjen i etterkant av Seianus’ undergang hvor han tar selvmord, og hvor det etterpå ikke ble 

startet noe rettsoppgjør.393 

Vi ser altså at Blaesus hadde en relativt suksessrik karriere, og det ser ut til at Tiberius hadde 

tillitt til mannen basert på både utvidelsen av stattholderskapet og utdelingen av 

triumfatorutmerkelsen samt at han tillot troppene å hylle ham som imperator. Skal vi tro på 
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Tacitus’ vurderinger ser dette ut til å i stor grad skyldes slektskapet med Seianus. Deres tette 

forbindelse underbygges også av det faktum at han tok sitt eget liv like etter Seianus’ fall. Dette 

impliserer videre at Seianus nok var en viktig støttespiller for Blaesus, og at Blaesus og hans 

sønner nøt godt av familierelasjonen til en av de mektigste mennene i principatet. Blaesus’ 

sønner ser ut til å ha nytt en god politisk karriere hvor begge oppnår tittelen konsul suffecti,394 

og i tillegg ender også begge disse med å ta livene sine i etterkant av Seianus’ fall. Ifølge Tacitus 

ble de lovet presteembeter, men da disse ble gitt til andre tok de dette som et «hint» om å begå 

selvmord.395  

Sønnene så således ut til å nyte godt av slektskap i sin politiske karriere, enten direkte gjennom 

slektskap til Seianus, eller indirekte da deres far var Seianus’ morbror. Det virker utvilsomt at 

Seianus har vært i stand til å påvirke Tiberius i favør av sin familie. Richard Saller viser i 

Personal Patronage under the early Empire til hvordan Plinius er i stand til å sikre sin klient et 

embete gjennom kommunikasjon med keiseren,396 og at keiseren «was supposed to be generous 

to family, friends and those who could approach him in person».397 Dersom Plinius kunne sikre 

sine kandidater tilgang til politiske embeter og verv gjennom kommunikasjon med keiseren, 

må unektelig Seianus ha hatt en relativt stor evne til å påvirke Tiberius i retning av sine 

kandidater. Vi ser for eksempel at også Seianus’ adoptivbror L. Seius Tubero oppnådde 

stillingen som konsul suffectus i år 18. Han hadde dog en egen relasjon til Tiberius og hadde 

tjenestegjort under Germanicus.398 

7.2.3 Apicata og Livia Julia 

Når det gjelder andre familiære relasjoner har vi Seianus’ kone Apicata, som han hadde tre barn 

med, men som han senere skilte seg fra.399 Apicata avslørte hvordan Seianus stod bak Drusus’ 

dødsfall, ved at han samarbeidet med Drusus’ kone om å forgifte ham.400 Disse avsløringene 

skrev hun i et brev til Tiberius i forkant av at hun tok livet sitt etter å ha fått vite at hennes, og 

Seianus’, barn var blitt henrettet.401 

Det er usikkert i hvor stor grad man skal vektlegge Apicatas beskyldninger overfor Seianus. 

Levick avviser påstandene hennes ved å si at det var «the revenge of a woman whose husband 
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had divorced her for one better connected, and whose family was ruined in consequence».402 

Robin Seager fastslår i tillegg at: «Not only the supposed murder of Drusus but also Seianus’ 

seduction of Livia Julia are now frequently rejected. That Drusus died a natural death still seems 

to me certain».403 Likevel er grunnen til hvorfor dette utroskapet skulle ha funnet sted vel så 

viktig som om det faktisk skjedde: Seianus’ ambisjon om å stige høyere enn det hans bakgrunn 

tillot. Seianus trengte en kone av høy byrd dersom han skulle kunne ha ambisjoner om å faktisk 

bli Tiberius’ kollega, eller selv komme inn i den julio-claudiske slekten slik at hans barn kunne 

komme inn i arverekken. I Årbøkene ber Seianus om Livia Julias hånd, og får en respons fra 

Tiberius, som trolig kan antas å være et litterært grep og påfunn fra Tacitus,404 men som forteller 

mye om Seianus’ største hinder med tanke på å øke sin egen makt: «Du tar nemlig feil, Seianus, 

om du tror du kan bli i din nåværende stand og at Livia, som har vært gift med Gaius Caesar, 

så med Drusus, vil ha i sinne å eldes i ekteskap med en romersk ridder», og videre at: «du for 

lengst har steget opp over riddertrinnet og nådd lenger enn de riddere min far viste 

vennskap».405  

Seianus hadde en klar hindring i sin vei mot toppen av principatet i kraft av sin herkomst som 

eques. Hans bakgrunn kan således bli beskrevet som et tveegget sverd, for det var jo nettopp 

som ridder og sønn av Seius Strabo at Seianus fikk muligheten til å nå en så viktig posisjon i 

utgangspunktet. Hans forhold til konen Apicata ser vesensforskjellig ut fra det mellom Piso og 

Plancina, og vi ser hvordan Plancinas herkomst var et viktig statussymbol for Piso. Seianus 

måtte derimot ha en kone av mye høyere byrd enn Apicata var dersom han skulle ha 

forhåpninger om å sikre sine barns politiske framtid, gitt at hans ambisjoner var å tre inn i 

keiserslekten.  

7.2.4 Seianus’ barn 

Når det gjelder Seianus barn er ikke disse særlig fremtredende i de antikke kildene før etter 

Seianus’ fall, og da kun i forbindelse med deres henrettelse. At de mistet livet i etterkant av at 

Seianus blir dømt viser likevel at familierelasjonen er av betydning. På samme måte som Pisos 

barn ble trukket inn i rettssaken mot ham; selv om Seianus’ barn led en betraktelig verre 

skjebne.406  
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Det er likevel interessant at det kom en sak opp for senatet mot Pomponius Secundus på 

bakgrunn av hans vennskap med Aelius Gallus, sønn av Seianus fordi han søkte tilflukt hos 

Pomponius da Seianus ble straffet med døden.407 Selv om Pomponius kun måtte sitte i en slags 

husarrest under sin bror og overlevde hele affæren, er det interessant at selv en så indirekte 

relasjon til Seianus medførte straff i etterkant av hans fall. Dette er nok et punkt som 

underbygger hvordan en person og hans familie ikke var separate enheter, og et 

familiemedlems, kanskje særlig paterfamiliass handlinger kunne involvere resten av familien, 

på godt og vondt.  

7.3 Vennskap 

Når det gjelder vennskap for Seianus er det særlig et tilfelle som er interessant og som virker 

svært relevant med tanke på maktutøvelse: relasjonen mellom Seianus og Tiberius. Seianus’ 

høye stilling i principatet ser i stor grad ut til å basere seg på den tette relasjonen mellom nettopp 

princepsen og ham selv. Oppgaven har allerede gjort rede for hvordan alle relasjoner mellom 

Tiberius og andre aktører i sin natur er asymmetriske, men relasjonen mellom Seianus og 

Tiberius var tilsynelatende likevel relativt symmetrisk.  

I delen om patron-klient-forhold vil det bli gjennomgått Seianus’ potensielle relasjoner til menn 

som ikke hadde nådd høyere enn pretorembete. Oppgaven vil her ta for seg senatorer av høyere 

rang som ser ut til å ha hatt en relasjon til Seianus, særlig med utgangspunkt i rettsoppgjøret 

etter Seianus’ fall. 

7.3.1 Tiberius 

At Seianus og Tiberius nærte en tett relasjon kommer klart fram hos de antikke kildene våre. 

Tacitus beretter om at senatet bestemte å «opprette et alter for ‘Mildhet’, et annet for 

‘Vennskap’, med statuer av keiseren og Seianus på begge sider».408 I tillegg ser vi at Seianus 

bosatte seg på Capri sammen med Tiberius,409 og at disse to knapt forlot øyen, selv ikke for å 

møte i senatet.410  

Alt dette vitner om en tett relasjon disse to imellom. I tillegg kan man peke på det faktum at 

Tiberius utpekte Seianus til enekommandant for pretorianergarden og lot ham samle alle 

troppene i en leir. Rent formelt kan kanskje ikke relasjonen mellom Tiberius og Seianus 

beskrives som symmetrisk: Seianus var en eques og således langt under Tiberius høye byrd. 
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Riktignok ser pretorianergarden ut til å spille en stadig viktigere rolle i romersk politikk, men 

rollen som kommandant over disse hadde likevel ikke samme status som pretor eller konsul, 

langt mindre kunne det måle seg med Tiberius’ status som princeps. Forskjellen mellom 

Seianus’ stand og Tiberius’ påpekes av Dio idet han beskriver at Tiberius løfter Seianus opp til 

pretorrang, noe ingen fra hans stand hadde oppnådd tidligere.411 Seianus blir også erklært 

konsul, men dette var i sammenheng med komplottet mot ham.412 

Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mye makt Seianus hadde, særlig fordi Seianus, som 

karakter i Årbøkene, fremstår som et tydelig litterært grep for å vise den siste veien mot moralsk 

forfall for keiseren. Woodman påpeker hvordan Tacitus i introduksjonen av Seianus i bok IV i 

stor grad imiterer Sallustius’ beskrivelse av Catilina413 og Ronald Martin viser til hvordan 

«Tacitus’ borrowing [fra Sallustius] is not merely verbal; it implies an important paralellism in 

thought».414 Det fremstår dermed ganske klart at beskrivelsen av Seianus’ makt og innflytelse 

ovenfor Tiberius bærer preg av å være litterære grep og fantastiske overdrivelser. Likevel er det 

andre ting som peker på at Seianus faktisk hadde stor mulighet til å utøve politisk makt. Dette 

ser vi særlig gjennom den tette relasjonen mellom pretorianerkommandanten og princepsen, det 

voldsomme rettsoppgjøret i etterkant av Seianus’ fall, og Tiberius’ forsiktige fremgangsmåte 

for å igangsette dette fallet.  

7.3.2 Rettsoppgjøret etter Seianus’ fall 

Seianus’ makt ser altså ut til å ha basert seg i stor grad på relasjonen til Tiberius. At slike 

relasjoner var viktig i forbindelse med maktutøvelse ser ut til å underbygges av hvordan 

oppgjøret etter Seianus’ fall ble gjennomført, der nettopp vennskap med Seianus var den 

vanligste forbrytelsen.415 I delen om patron-klient-forhold vil rettsoppgjøret bli gjennomgått 

med et fokus på de av lavere stand. Oppgaven vil her ta for seg de av høyere rang som ble 

påvirket av rettsoppgjøret, noe som impliserer en relasjon til Seianus.  

Konsekvensene for de av høyere rang ser ut til å være langt mindre enn for de av lavere rang. 

Den første konsulen som tilsynelatende ble påvirket av Seianus’ fall er, som oppgaven 

diskuterte under familie, Q. Junius Blaesus, som tar livet sitt like etter sin nevøs undergang. 

Men med unntak av Blaesus ser ikke rettsoppgjøret ut til å ramme de konsulære familiene i 

noen særlig grad. Tacitus beretter dog om 5 konsulære som blir dratt for retten i år 32, året etter 
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Seianus’ fall: Appius Silanus, konsul ordinarius 28, Scaurus Mamercus, konsul suffectus 21, 

Sabinus Calvisius, konsul ordinarius 26, Annius Pollio, konsul suffectus 21 eller 22, og dennes 

sønn Annius Vinicianus, som på dette tidspunktet enda ikke hadde bekledd konsulembetet.416 

Hva disse var anklaget for er usikkert, forutenom at maiestas-lovverket ble benyttet. Likevel er 

det sannsynlig at Tacitus hinter til, som Hennig påpeker i sin analyse, at det trolig er snakk om 

samarbeid med Seianus gitt konteksten i de foregående kapitelene med stadige rettssaker mot 

tilhengere av Seianus.417  

Tacitus forteller at Appius og Calvisius ble reddet av tribunen Celsus.418 Appius kommer seg 

således ut av trøbbel fram til han ifølge Tacitus møter Narcissius «som var opphavsmann til 

Appius’ undergang».419 Calvisius dukker opp igjen i kildene våre under Neros regjeringstid, 

hvor han etter å ha forsøkt et søksmål mot Agrippina420 senere ble forvist fra Roma.421 Det betyr 

altså at disse slapp fullstendig unna dette rettsoppgjøret. Når det gjelder Annius Pollio er hans 

videre skjebne uviss, men ingenting tyder på at han har blitt dømt for noe i forbindelse med 

Seianus. Hans sønn Annius Vincianus, den eneste av de tiltalte som ikke hadde innehatt 

konsulembetet, oppnådde dette senere, noe som tyder på at heller ikke han tok skade av denne 

rettssaken.422 

7.3.2.1 Scaurus Mamercus 

Når det gjelder Scaurus Mamercus slapp også han helskinnet fra denne rettssaken. Mamercus 

er en interessant figur som tidlig hyllet Tiberius og ønsket ham velkommen som eneveldig 

hersker med sin kommentar: «Hvor lenge, Caesar, vil du finne deg i at staten mangler et 

overhode?»,423 og som senere blir negativt omtalt av Tacitus i det han fremstår som en 

delatores: «Mamercus, en skamflekk på familietreet, brakte vanære over [familien] ved sin 

skjendige anklagervirksomhet».424  

Han blir altså generelt negativt omtalt av Tacitus, og begge disse overnevnte tilfellene vitner 

om en aktør som smisker og fjesker med de over seg, og som ikke frastår fra lumpne triks for å 

klatre oppover i det politiske hierarkiet. En slik tone preget av negativitet er kanskje et tegn på 

at han hadde en relasjon til Seianus eller Tiberius. Tacitus ser generelt ut til å negativt omtale 
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de han mener driver med kryperi og smisking ovenfor Tiberius, og tilsvarende omtale kan 

observeres i forbindelse med de han oppfatter som konspiratører i samarbeid med Seianus. Det 

særlig interessante med Scaurus er dog at han ikke lenge etter den nevnte rettssaken igjen blir 

stevnet. Ifølge Tacitus er det ved dette tilfellet Macro som står bak med sine delatores Servilius 

og Cornelius.425 Her ser vi altså hvordan kommandanten over pretorianergarden styrtet sine 

politiske motstandere ved å indirekte beskylde dem for maiestas ved hjelp av sine lojale 

delatores – en beskrivelse som er nærmest identisk til den av Seianus. 

7.3.3 Lentulus Gaetelicus og Fulcius Trio 

Utenom disse fem fra den overnevnte rettssaken kunne trolig Lentulus Gaetelicus nevnes som 

venn av Seianus. Han var konsul ordinarius i år 26426 og hadde giftet bort sin datter til 

Seianus.427 Heller ikke Gaetelicus ble straffet for sitt potensielle vennskap med Seianus, noe 

som vil bli diskutert videre under politiske faksjoner. I tillegg kan også Fulcius Trio ha vært en 

venn av Seianus, han blir i likhet med mange andre omtalt som en beryktet anklager428 og var 

med på anklagene mot Piso.429 I år 31 var han konsul suffectus430 og beskyldte sin kollega for 

ikke å ha grepet inn mot Seianus og hans menn tidlig nok. Likevel ender han selv senere opp 

med å ta livet sitt i år 35 etter at han ble beskyldt for å ha en relasjon med den da avdøde 

Seianus.431  

Han er således den eneste av konsulær rang som ser ut til å måtte bøte med livet som direkte 

konsekvens av å ha hatt en relasjon til Seianus. Dette var likevel 4 år etter Seianus’ fall, og han 

hadde i tillegg trolig mange fiender gjennom sine stadige anklager, for eksempel sin egen 

kollega som konsul suffectus: Regulus. Altså var trolig ikke relasjonen til Seianus den 

avgjørende faktoren i Trios selvmord. Dette underbygger derfor det generelle inntrykket av at 

menn av konsulær rang ser ut til i svært liten grad å bli påvirket av Seianus’ fall. 

7.4 Patron-klient-forhold 

Oppgaven vil her forsøke å redegjøre for de tilfellene som kan falle innenfor patron-klient-

forhold; altså en relasjon som er klart usymmetrisk med en gjensidig, men ikke likestilt, 

utveksling av tjenester og goder. En sentral del av denne oppgavens definisjon av patron-klient-

forhold har basert seg på Richard Saller, som fremholder at for å knytte klienter til seg som en 
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patron måtte man ha muligheten til å utøve beneficium eller officium. På denne måten ble 

personer knyttet til en selv basert på en følelse av gratia.432 Et sentralt aspekt i tilfellet Seianus 

er således hvilke muligheter han hadde til å utøve nettopp beneficium og officium.  

7.4.1 Pretorianergardens patron 

Seianus’ rolle og makt, og således mulighet til å være patron, forandrer seg meget gjennom 

hans liv. Vi vet lite om hans tidlige karriere, men det vi derimot vet er at han på et tidspunkt ble 

tildelt et av de store prefekturene som kommandant over pretorianergarden, selv om dette var 

sammen med sin far. Seianus’ maktgrunnlag økte nok betraktelig etter at Seius Strabo dro til 

Egypt for å tjenestegjøre som stattholder i provinsen, noe som gjorde Seianus til enekommandør 

over pretorianergarden.  

Relasjonen mellom kommandør og soldat ble diskutert under Piso, og det er klart at et slikt 

forhold er asymmetrisk og inneholder muligheten til gjensidig utveksling av goder og tjenester. 

Det er dog også klart at et slikt forhold i utgangspunktet er et svært instrumentelt og en 

profesjonell relasjon. Derfor er det videre ikke gitt at denne relasjonen faller inn under 

kategorien patron-klient-forhold. Seianus gjorde likevel noen aktive grep for å sikre seg sterkere 

støtte hos sine soldater i pretorianergarden. Det første grepet bestod av å samle alle soldatene i 

en og samme leir. Dette økte åpenbart muligheten til å kunne utøve kontroll over mennene og 

til å knytte mer personlige og sterke bånd til soldatene. I tillegg skriver Tacitus at Seianus, etter 

å ha opprettet denne nye leiren, «innsmigret seg etterhånden hos soldatene ved å besøke dem i 

deres telt og kalle dem ved navns nevnelse. Samtidig utnevnte han selv kenturioner og 

tribuner».433 

Denne opptreden kan minne oss om Piso i hans forsøk på å vinne over soldater og gjøre disse 

trofaste til sin egen person, også han skal ha tiltalt soldatene med deres navn og utnevnt sine 

egne kenturioner.434 Det er således klare paralleller mellom disse måtene å forholde seg til 

soldatene på, og ved begge anledningene ser målet ut til å være å gjøre soldatene trofaste og 

lojale ovenfor seg selv. Dette kan godt anses som gode lederegenskaper og en effektiv 

fremgangsmåte når man skal lede en militæravdeling eller legion, men det minner likevel sterkt 

om et forsøk på å etablere et patron-klient-bånd med troppene sine. Da Tiberius senere 

igangsatte prosessen med å styrte Seianus kommer det tydelig fram hos Dio at Tiberius ikke 
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stolte på pretorianergarden, og at han derfor benyttet seg av vigiles urbani i stedet.435 Dette 

tyder på at det mest sannsynlig var et bånd av en viss styrke og betydning mellom 

pretorianergarden og Seianus, og at dette derfor kan karakteriseres som en form for patron-

klient-forhold i tråd med oppgavens definisjon. 

Å ha et sterkt personlig bånd til en hæravdeling bestående av elite-soldater med leir i Roma, må 

utvilsomt ha hatt en betydning med tanke på maktutøvelse. Selv om det ikke nødvendigvis ble 

brukt til å utøve makt, ligger det i så fall et uforløst potensial i et slikt bånd. Dette kom også 

tydelig fram i atferden til Tiberius som ser ut til å genuint frykte hva Seianus og hans tilhengere 

kunne være i stand til. Hos Dio er det beskrevet hvordan Tiberius var bekymret for at Seianus, 

på grunn av sin innflytelse, kunne bli valgt som keiser isteden for ham436 og at Seianus «had 

completely won over the entire Pretorian guard».437 I mange andre passasjer blir det 

understreket nettopp hvor lydige soldatene er til Seianus, og hvor forsiktig Tiberius går frem i 

sin motaksjon. Dette tegner et bilde av en princeps som er bekymret for å miste kontrollen over 

sin allerede mektige undersått. En sentral del av Seianus’ makt ser ut til å være gjennom det 

personlige og sterke båndet han hadde klart å knytte med pretorianergarden. 

7.4.2 Patronasje for politiske aktører 

Seianus’ maktgrunnlag og maktutøvelse var ikke bare knyttet opp mot militære aspekter. Hos 

Tacitus, som beskriver en av de mange famøse maeistas sakene, står det eksplisitt at 

«Anklagerne var Satrius Secundus og Piranius Natta, begge Seianus’ klienter»,438 noe som ser 

ut til å oppfylle selv Brunts krav til klassifisering av patron-klient-forhold.439 Dette ser også ut 

til å være en av de viktigste motivasjonene til Seianus for å binde klienter til seg; at disse kunne 

opptre som delatores på hans vegne, og på denne måten fjerne politiske motstandere. Men 

hvilken mulighet hadde Seianus til å opptre som en patron for disse?  

De antikke kildene presenterer helt tydelig et bilde der det å tjene, eller ha en god relasjon til, 

Seianus var helt avgjørende for en politisk karriere. Tacitus mener at det ikke var noen mulighet 

for å oppnå konsulembete uten Seianus hjelp.440 Dessuten var vennskapet mellom Tiberius og 

Seianus tydelig og han var en av få prominente menn som fulgte Tiberius til Capri, og som 
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således hadde tilgang til princepsen.441 Det er likevel tvilsomt hvor stor påvirkning Seianus 

faktisk hadde på den konsulære fasti. Frank Burr Marsh argumenterer for at man ikke var 

utelukkende avhengig av støtten til Seianus for å oppnå konsulembetet, med mindre man var 

novus homo eller det han karakteriserer som «lesser nobles».442 Han mener at Seianus tilhengere 

tilhørte denne «klassen» og at han ikke lykkes med å få tilhengere blant de høyadelige.443 Han 

konkluderer således med at: «the members of the higher aristocracy could apparently trust to 

Tiberius for advancement, but the lesser nobles […] had little to expect without the backing of 

Sejanus».444  

Andre historikere har dog i ettertid stilt seg kritiske til slike konklusjoner. Robin Seager påpeker 

hvordan kun tre menn som ikke kommer fra konsulære familier blir konsul ordinarii, hvorav 

en av dem er en barndomsvenn av Tiberius445 og en annen er Seianus selv.446 Når det gjelder 

det noe mindre prestisjefylte embetet som konsul suffectus, var dette noe som gjerne ble tildelt 

til nettopp menn fra den lavere nobiliteten eller novi homines, men Seager påpeker hvordan 

man ser en betraktelig økning i novi homines som suffecti først etter Seianus’ fall.447 Det 

forekommer dog en del ukjente navn, men Seager slår likevel fast at: «it is worth emphasizing 

that no consul recorded, whether ordinarius or suffect, who to the best of our knowledge owed 

his elevation entirely to his friendship with Seianus».448  

7.4.3 Delatores 

Det er høyst nødvendig å modifisere bildet vi får presentert av Dio og Tacitus når det gjelder 

Seianus’ innflytelse innen politikken. Likevel er det klart at han er en av de viktigste mennene 

i romersk politikk på grunn av sitt forhold til Tiberius. Derfor er det ikke usannsynlig at andre 

aktører har forsøkt å danne relasjoner til Seianus for å på denne måten danne en indirekte 

relasjon til princepsen. Når det gjelder patronasje er således det interessante spørsmålet om vi 

kan klassifisere forholdet mellom diverse delatores og Seianus som patron-klient-forhold. 

Utfordringen med et forsøk på å analysere disse forholdene ligger dog i måten Seianus i så fall 

har jobbet på. Hvis Seianus har fjernet sine politiske motstandere gjennom bruk av delatores 
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må dette ha vært for å skjule sin egen involvering, noe som gjør det vanskelig å bevise hans 

rolle i ettertid. 

De to mest interessante sakene å se på er rettssaken mot historikeren Cremutius Cordus som ble 

anklaget av Satrius Secundus og Pinarius Natta. I den andre saken finner vi konsulen Varro som 

går til angrep på Gaius Silius.449 I det første tilfellet er det mye som peker i retning av Seianus 

involvering. Det blir nevnt at anklagerne var hans klienter, og Levick påpeker at «he loathed 

Sejanus and […] dared to make his loathing public».450 Seager påpeker hvordan også saken mot 

Gaius Silius ser ut til å gagne Seianus i særlig grad, og tror han står bak begge sakene.451 Likevel 

argumenterer Hennig imot dette synet. Han mener aktørene i disse tilfellene hadde tilstrekkelig 

motivasjon til å anklage sine politiske motstandere for maiestas.452 Selv om Seager mener at 

nettopp disse to sakene vitner om patron-klient-forhold gjennom anklagervirksomhet, er han 

dog enig i Hennig om at disse to sakene alene ikke betyr at Seianus regelmessig brukte sine 

klienter til å anklage politiske motstandere for maiestas.453  

Det foreligger altså en betydelig faglig uenighet i Seianus’ involvering i sakene, selv i disse to 

eksemplene, som ser ut til å være de mest sannsynlige tilfellene av patron-klient-forhold 

gjennom anklagervirksomhet for Seianus. Dette gjør det vanskelig å fastslå i hvor stor grad man 

kan anta at delatores handlet på vegne av Seianus, og om de derfor kan regnes som hans 

klienter. 

7.4.4 Novi Homines og den lavere adelen 

Hennig påpeker, i sitt verk om Seianus fra 1975, at det har blitt gjort mye arbeid for å avdekke 

hvem som kan regnes som hans tilhengere, men at det fortsatt er problematisk å kartlegge 

disse.454 Særlig utfordrende blir det fordi de konsulære som blir rammet av Seianus’ fall trolig 

ville nådd embetet selv uten eventuell støtte fra Seianus.455 Selv om det er vanskelig å påpeke 

konkrete grupper som følgere av Seianus fastslår Hennig likevel at: «Zahlreicher war die 

Anhängerschaft Sejans unter dejenigen Senatoren, die es zumindest bis zum Jahre 31 nur zur 

Prätur gebracht hatten».456 
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Altså hadde Seianus trolig flere følgere fra den lavere delen av eliten og novi homines. Om ikke 

annet er det enklere å bevise en sannsynlig relasjon mellom disse og den innflytelsesrike 

ridderen, for det var mer trolig at han kunne være i stand til å utøve beneficium ovenfor disse 

sammenlignet med de av konsulær rang. Hennig påpeker at det er sannsynlig at de konsulære 

forsøkte å danne en god relasjon til Seianus på grunn av hans nære forhold til Tiberius, men 

usannsynlig at de ville binde seg uforpliktet til en ridder, godt under deres egen stand.457 Selv 

om en pretor også ville være hevet over en eques i et normalt tilfelle, kan nok Seianus regnes 

som et unntak i så måte. Selv om de antikke forfatterne muligens overvurderer hans makt og 

ambisjon er det åpenbart at han har vært en innflytelsesrik mann, hvis ikke hadde man ikke sett 

et slikt voldsomt rettsoppgjør i etterkant av en ridders forræderi. 

7.4.5 Oversikt over Seianus’ klienter 

Oppgaven kan ikke gjøre rede for hver relasjon mellom Seianus og hans tilhengere i detalj, men 

oppgaven vil her presentere de av følgerene til Seianus som var av pretorrang eller lavere. De 

som kanskje kunne regnes som Seianus følgere eller tilhengere er her i stor grad basert på 

Hennigs gjennomgang, samt de som straffes i forbindelse med rettsoppgjøret etter Seianus’ fall.  

Basert på dette finner vi følgende potensielle klienter: L. Appronius Caesianus, som nådde 

pretorembetet i 32;458  Q. Servaeus,459 en tidligere tilhenger av Germanicus og som sammen 

med P. Vitellius, som også var en tidligere tilhenger av Germanicus, opptrådte i rettssaken mot 

Piso;460 Sextius Paconianus; som skal ha hjulpet Seianus med «lumske anslag mot Gaius 

Caesar»;461 M. Opsius, som også var en delator og som var med på den infamøse saken der det 

ble lagt en felle for å få Latiaris til å forsnakke seg;462 Lucanius Latiaris; enda en delator som 

«spilte hovedrollen ved anslaget mot Titius Sabinus»463 som var «en ansett romersk ridder»;464  

Junius Otho, en pretor som var med på anklagene mot stattholderen over Asia: Gaius Silanus.465 

Videre har vi anklagerne mot historikeren Comitius Cordus, som ble beskyldt for å skrive for 

positivt om de republikanske heltene Brutus og Cassius;466 Satrius Secundus, som senere blir 

nevnt som «angiveren av Seianus’ sammensvergelse»467 og Pinarius Natta. Vi finner også 
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anklagerne mot L. Arruntius: Aruseius og Sanquinius;468 kvestoren T. Ollius,469 som var 

svigersønn av C. Poppaeus Sabinus; pretoren Pomponius Labeo, som var stattholder over 

Moesia og som tok livet sitt etter Seianus’ fall;470 edilen Brutteidius Niger, som var med på 

anklagene mot den tidligere nevnte Gaius Silanus.471 Videre finner vi blant Seianus’ klienter en 

rekke riddere: Julius Marinus; Vescularius Flaccus, som blir nevnt som to av Tiberius’ eldste 

venner;472 M. Terentius, en ridder som ikke benektet sitt vennskap med Seianus, men tvert imot 

påpekte at han hadde dyrket vennskapet med Seianus fordi Tiberius framstod som hans venn;473 

Geminius; Celsus og Pompeius er tre andre riddere som ble anklaget og dømt for 

sammensvergelse med Seianus;474 samt ridderen Minucius Thermus, som blir dømt for sitt 

vennskap med Seianus,475 og til slutt kan også tribunen Julius Celsus samt476 senatorene Julius 

Africanus og Seius Quadratus medregnes.477 

I tillegg til disse som alle trolig kan ha vært Seianus’ tilhengere, blir det nevnt en 

massehenrettelse av alle som satt i fengsel tilknyttet Seianus, men her blir det ikke nevnt noen 

spesifikke navn.478 I denne forbindelsen påpeker Hennig at: «Der Massenhinrichtung von 

Seianiani im Jahre 33 fielen wohl hauptsächlich Angehörige der unteren Schichten zum 

opfer».479 Da disse var mindre innflytelsesrike var de trolig enklere å straffe, noe som forklarer 

de voldsomme følgene for denne gruppen i etterkant av rettsoppgjøret.  

7.5 Politiske faksjoner 

Oppgaven vil i denne delen forsøke å gjøre rede for eventuelle politiske gruppering sentrert 

rundt Seianus. Utgangspunktet vil her være å undersøke de som kan regnes som Seianus’ 

følgere og diskutere hvorvidt man kan snakke om en hoff-faksjon sentrert rundt Tiberius’ 

prominente støttespiller. 

7.5.1 Lavere adel, novi homines og equites 

Som oppgaven har vist var trolig en stor del av Seianus’ følgere og klienter menn av lavere 

byrd. Frank Burr Marsh påpeker at «Historians have seldom observed the fact that the Tiberian 
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terror hardly touched the great Roman families. Nearly all the victims were from the lesser 

nobility or the knights».480 Rettsoppgjøret etter Seianus’ fall ser ut til å, i all hovedsak, ramme 

senatorer som maksimalt hadde nådd pretorembetet, og i større omfang equites, i tillegg til en 

rekke ukjente av lavere byrd.  

Dette betyr dog ikke nødvendigvis at Seianus ikke hadde noe støtte blant den høyere adelen, 

men at det kanskje var vanskeligere å straffe disse. I tillegg hadde mange senatorer av høyere 

rang trolig en relasjon til Tiberius i tillegg, ikke bare Seianus, noe som gjør det mer komplisert 

å straffe dem; slik blant annet M. Terentius er et godt eksempel på. Et interessant aspekt er dog 

at flere av følgerene til Germanicus ser ut til å ha skiftet over til Seianus etter prinsens 

dødsfall.481 Det er ikke usannsynlig at Seianus har vært i stand til å ha en viss innflytelse i favør 

av den lavere adelen, og særlig novi homines, på deres vei mot pretorembetet gjennom sin tette 

relasjon til Tiberius.  

7.5.2 Nobilitas 

Når det gjelder de av høyere byrd som potensielt hadde betydningsfulle relasjoner med 

preotrianerkommandanten, er det derimot vanskeligere å komme med definitive konklusjoner. 

Vennskap med Seianus blir ikke nevnt eksplisitt av Tacitus i forbindelse med rettssakene mot 

disse etter Seianus’ fall. I tillegg ser vi at samtlige av de konsulære aktørene slipper fra 

rettsoppgjøret uten noen særlige konsekvenser, med unntak av Scaurus som tar livet sitt etter å 

ha blitt anklaget for annen gang. Da presiser dog Tacitus interessant nok at «Han ble styrtet 

ikke på grunn av sitt vennskap med Seianus», men heller på grunn av «hat fra Macro».482  

Likevel er det flere aspekter som gjør det vanskeligere, eller mindre ønskelig, for Tiberius å 

straffe de av følgerene til Seianus som potensielt var av høy byrd. Et meget viktig poeng er at 

de fleste av disse nok også hadde en relasjon til Tiberius uavhengig av deres relasjon til Seianus. 

Hos Dio kan vi lese at Seianus «made all the assosciates of Tiberius so completely his 

friends»483 i tillegg til at Seianus var en av de få viktige menn som var med Tiberius på Capri, 

noe som kan ha betydd at den mest sannsynlige måten for mange å nå Tiberius på var nettopp 

gjennom hans trofaste undersått Seianus. Skal vi tro Dio ser vi at «The leading citizens, 

including the consuls themselves, regularly restored to his [Seianus] house at dawn, and 

communicated to him not only all the private requests that any of them wished to make of 

                                                 
480 Marsh, Roman Parties, 243. 
481 Hennig, L. Aelius Seianus, 120. 
482 Tac, Ann, 6.29. 
483 Dio 58.4.2 



85 

 

Tiberius, but also the public business which required to be taken up».484 Denne innflytelsen kan 

kanskje være noe overdrevet av den greske historikeren, men det virker ikke usannsynlig at det 

ikke var lett å få audiens med en Tiberius som tross alt må ha forsøkt å distansere seg noe fra 

den politiske hverdagen i Roma ved å flytte ut til en øde øy milevis unna. For mange, selv de 

av høyere rang, var kanskje den eneste måten å kommunisere med Tiberius å gå gjennom 

Seianus først. 

7.5.3 Følgere av Seianus som følge av Tiberius 

Som oppgaven allerede har pekt på ved flere anledninger, ser vi at Tiberius og Seianus hadde 

et svært offentlig og offisielt vennskap. For menn som ønsket en karriere i politikken virket det 

derfor naturlig å forsøke å assosiere seg og etablere en relasjon med en som var på svært gode 

termer med statens fremste mann.  

Et tydelig eksempel på dette er ridderen Marcus Terentius, som nevnes hos både Dio og 

Tacitus.485 Han anklages for sitt vennskap med Seianus, men i stedet for å hevde sin uskyld 

forteller ridderen at han så hvor høyt Tiberius holdt Seianus i hevd, og at han ikke ville tvile på 

en venn av princepsen. Et annet tilsvarende eksempel er Lentulus Gaetulicus, konsul i år 26,486 

som blir anklaget for sitt vennskap med Seianus med bakgrunn i at han hadde giftet bort sin 

datter til hans sønn.487 Gaetulicus skal ha sendt et brev der han forklarte at dette kun var blitt 

gjort på Tiberius’ oppfordring. 

Denne overlappende vennekretsen til Seianus og Tiberius, og at menn forsøkte å knytte seg til 

Seianus på bakgrunn av hans relasjon til princepsen er trolig en viktig faktor i forbindelse med 

hvorfor de konsulære familiene unnslapp straffeoppgjøret etter Seianus’ fall. Det er likevel et 

annet aspekt som trolig var vel så viktig, nemlig at disse mennene innehadde viktige posisjoner 

i statsapparatet. Dette er tydelig, blant annet, i forbindelse med Lentulus Gaetulicus. Han hadde 

overkommando over legionene i Øvre-Germania på tidspunktet han ble anklaget for sitt 

vennskap med Seianus. Han var også gift med Aponia, datter av L. Apronius488 som på dette 

tidspunktet var stattholder over Nedre-Germania, og således hadde overkommando over 

legionene stasjonert der.489 Til sammen hadde de altså imperium over alle legionene i Germania, 

et område hvor en rekke legioner allerede ved Augustus’ død hadde brutt ut i spontane 
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opprør.490 Selv om ingen av de konsulære alene kunne måle seg mot Tiberius, innehadde de til 

sammen en rekke viktige poster, noe som også innebærte imperium over store deler av 

militæret. Selv om denne makten, formelt sett, var underlagt Tiberius, ser vi hvordan både Piso 

og Seianus forsøkte å binde soldater til seg personlig som sine klienter. Det betyr at andre 

aktører også kan ha forholdt seg til sine tropper på en tilsvarende måte, noe som gjorde at 

Tiberius’ formelle makt potensielt kunne bli utfordret. 
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Kapittel 8 - Tiberius 

Angående kildesituasjonen rundt Tiberius’ tidlige karriere og liv må vi se til andre litterære 

kilder enn Tacitus, som lar Årbøkene begynne ved Augustus’ død og Tiberius som trer inn i 

rollen som princeps. Tiberius’ familiebakgrunn blir derimot dekket av Suetonius, og hans 

tidlige karriere blir beskrevet av Cassius Dio og Paterculus. Sistnevnte er den eneste av de 

litterære kildene som er samtidig, da Paterculus tjenestegjorde under Tiberius på en rekke 

militære kampanjer.491 

8.1 Biografi 

Tiberius’ familie bestod av Claudiere på begge sider av slekten, som sønn av Tiberius Claudius 

Nero og Livia Drusilla.492 Tib. Nero overlot sin kones hånd til den fremadstormende Oktavian 

selv om Livia på dette tidspunktet var gravid med deres andre sønn Drusus.493 Tre måneder 

etter ekteskapet sendte Oktavian begge sønnene tilbake til sin biologiske far.494 Tiberius var 

altså enda ikke direkte forbundet til den kommende Augustus, forutenom gjennom sin mor, og 

han ble heller ikke adoptert umiddelbart etter sin fars død i år 33/32 fvt.495 Tiberius påbegynte 

sin politiske karriere noe senere etter å ha ikledd seg toga virilis i år 27 fvt.496 Selv om Oktavians 

søster-sønn, Marcellus, fikk tildelt de største politiske fordelene i sin tidlige karriere, tjente også 

Tiberius på sin relasjon til ham. Dett ser vi eksmplevis i år 23 fvt. da Oktavian ba om at Tiberius 

måtte få et kvestorembete og at han senere skulle få lov til å stille som pretor og konsul fem år 

før den tillate tiden.497  

Ved en vanlig tildeling av kvestorembete ville det være loddtrekning for hvilket ansvarsområdet 

man fikk, for Tiberius’ vedkommende ble det derimot trolig bestemt av Oktavian. Tiberius fikk 

ansvar for kornforsyningene langs Tiber-elven, potensielt som quaestor Ostiensis.498 Like etter 

Tib. Neros dødsfall ble Tiberius forlovet med datteren til M. Vipsanius Agrippa,499 Oktavians 

høyest betrodde mann, men selve ekteskapet ble ikke gjennomført før i år 20 eller 19 fvt. da 
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Vipsania endelig nådde gifteklar alder.500 Dette, kombinert med dødsfallet til Marcellus i år 23 

fvt., trakk Tiberius stadig nærmere Augustus og maktens sentrum.501  

Tiberius’ politiske karriere før han skulle innta rollen som princeps mange år senere bestod i 

store deler av militære bragder. I år 20 fvt. ble han for først gang sendt til Germania med 

imperium, trolig med tittelen legatus Augusti pro praetore.502 Det neste steget på Tiberius’ 

cursus honorum var pretorembetet, som han bekledde i år 16 fvt. På samme måte som da han 

tjenestegjorde som kvestor ble han også her trolig tildelt det mest ærerike embetet, i dette 

tilfellet som preator urbanus.503 I år 13 fvt. oppnådde Tiberius det øverste trinnet på cursus 

honorum, som konsul ordinarius, i en alder av 28.504 Suetonius beskriver Tiberius’ tidlige 

karrriere treffende: «Embeder fikk han både før han hadde oppnådd den lovbestemte alder og 

det ene fulgte praktisk talt umiddelbart på det andre – kvestur, pretur, konsulat – og etter en viss 

tid ble han konsul for annen gang og fikk tribunmakt for en femårsperiode».505  

Tiberius’ svigerfar, M. Vipsanius Agrippa, var på dette tidspunktet den mektigste mannen i 

staten etter Augustus selv. I år 21 fvt. giftet han seg med enkekonen til Marcellus, Julia, datter 

av Augustus selv. I år 18 fvt. ble han for annen gang tildelt tribunica potestas for en femårs-

periode og i år 13 fvt. ble han tildelt et proconsulare imperium maius og hadde et offisielt 

maktgrunnlag på lik linje med Augustus.506 Han døde dog året etter og etterlot seg med det et 

maktvakuum som så ut til å skulle fylles av Tiberius.507 Augustus beordret derfor Tiberius til å 

skille seg med Vipsania, og gifte seg med Julia, som for annen gang var blitt en enkekone.508 

Etter flere militære suksesseravholdt Tiberius triumf, 509 og tiltrådte sin andre konsulat, denne 

gangen med Gnaeus Piso som kollega.510 Neste år, i 7 fvt., så Tiberius ut til å innta den samme 

posisjonen Agrippa hadde hatt tidligere idet han ble skjenket tribunica potestas for en femårs-

periode.511 Det var på dette tidspunktet, hvor Tiberius så ut til å ha nådd til topps i politikken at 
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hans karriere skulle ta en noe besynderlig vei. Samme året som han ble tildelt tribunica potestas 

pensjonerte Tiberius seg fra den politiske tilværelsen og dro i eksil til Rhodos.  

Hvorfor Tiberius dro til Rhodos er usikkert. Paterculus forteller at Tiberius trakk seg tilbake på 

grunn av Gaius og Lucius Caesar, Agrippas sønner som var adoptert av Augustus. Paterculus 

skriver at Tiberius «concealed his reason in order that his own glory might not stand in the way 

of the young men at the beginning of their careers».512 Tacitus påstår derimot at den egentlige 

grunnen til Tiberius’ plutselige tilbaketrekning lå i forakten Julia følte ovenfor Tiberius, da hun 

ikke så på ham som likeverdig.513 Dio legger fram flere teorier: forakt for Julia, at Augustus 

utviste ham på grunn av komplott mot sønnene eller fordi Tiberius var skuffet over å ikke bli 

utpekt til Caesar. Dio fastslår likevel at den mest sannsynlige grunnen var at Tiberius dro i 

selvpåført eksil ut av frykt for Gaius og Lucius Caesar, da han på grunn av alle sine embeter 

var redd for å fremstå som en rival til de potensielle arvingene til Augustus.514  

Det er vanskelig å fastslå hvorfor Tiberiuse endte i eksil, men det er usannsynlig at Augustus, 

som virket meget opptatt med å finne etterfølgere til sitt påbegynte dynasti, først skulle skjenke 

Tiberius tribunica potestas, triumf og konsulat og deretter landsforvise ham. Ifølge Levick var 

Augustus’ strategi for å sørge for dannelsen av et julio-claudisk dynasti å etablere to «makt-

par». Dette hadde tidligere bestått av Augustus og Agrippa som det ledende paret og Tiberius 

og Drusus som arvtagere. Etter Agrippas dødsfall og den stadige økende makten til Tiberius 

som kulminerte i tildelingen av tribunica potestas, så Tiberius og Augustus ut til å være det 

ledende paret mens Gaius og Lucius Caesar innehadde rollene som arvtagere.515 Robin Seager 

argumenter for en annen teori hvor det var en tiltenkt arving, men dersom denne var for ung 

måtte man forsikre seg med en «caretaker-princeps» i mellomtiden. Basert på denne teorien var 

Tiberius tiltenkt rollen som «caretaker» mens Gaius eller Lucius Caesar nådde en alder hvor de 

kunne ta over, dersom Augustus skulle dø mens disse var for unge til å ta over.516  

I år 2 evt. falt Julia i unåde hos sin far, og ble utvist til øyen Pandateria på grunn av sitt 

«umoralske liv».517 Samme året returnerte Tiberius til Roma, tilsynelatende uten noen politisk 

karriere foran seg etter oppholdet på Rhodos.518 På samme tid som Tiberius returnerte var det 

dog nok et par dødsfall som skulle få en avgjørende betydning; Gaius’ og Lucius Caesars, den 
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første fra et stridssår og den andre fra en plutselig sykdom.519 På bakgrunn av dette trakk 

Augustus Tiberius tilbake inn i den politiske varmen igjen ved å adoptere ham, mens Tiberius 

til gjengjeld måtte adoptere sin nevø Germanicus.520 

I forbindelse med dette ble Tiberius nok en gang sendt ut på militærkampanje mot germanerne, 

og nok en gang ble han tildelt tribunica potestas, denne gangen for en periode på ti år.521 I år 

12 ble de territorielle begrensningene fjernet fra Tiberius’ proconsulare imperium maius, og 

året etter fikk Tiberius makt som ser ut til å ha vært på høyde med Augustus’ formelle 

maktgrunnlag, noe som ble demonstrert ved at de to ledene mennene gjennomførte en census 

sammen.522 Tiberius’ posisjon fremstod etter dette som en klar arvtager for Augustus, som døde 

året etter i år 14. Det er en omfattende debatt rundt kronologi og intensjon når det gjelder 

Tiberius’ maktovertagelse og senatsmøtene de første ukene etter Augustus’ død, men dette vil 

dessverre falle utenfor denne oppgavens avgrensning.523 Den siste perioden i Tiberius’ politiske 

karriere var som den ledende mann i staten; princeps. Det er nettopp denne perioden etter 

maktovertagelsen fra Augustus oppgaven vil fokusere på.  

8.2 Familie 

Familieaspektet fremstår som sentralt for å forstå Tiberius’ maktutøvelse. Det er nettopp 

Augustus’ adopsjon som gjorde at Tiberius hadde muligheten til å bli den fremste mannen i 

staten og tre inn i rollen som arvtageren til den gudommelige Augustus. Å sørge for arvinger 

var en sentral del av Augustus’ dynastiske politikk, og problematikk rundt arvinger ser ut til å 

være et gjennomgående tema også i Tiberius’ regjeringstid. Potensielle konflikter mellom hans 

biologiske sønn Drusus og den adopterte sønnen Germanicus blir beskrevet av alle de antikke 

forfatterne.  

I tillegg er det tydelig i de litterære kildene, så vel som i SCPP, at også Augusta ser ut til å spille 

en viktig politisk rolle, både som enkekone av Augustus. Hun hadde en fremtredende posisjon 

etter hun ble adoptert inn i den julianske slekten ved Augustus’ dødsfall524 og som mor av 

Tiberius.  
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8.2.1 Familiebakgrunn 

Tiberius’ familiebakgrunn er interessant. På den ene siden er han definitivt av høy byrd som 

sønn av Augusta og senere som adoptivsønn av Augustus, men likevel ser vi at hans biologiske 

far, Tiberius Nero, aldri nådde konsulembetet og således tilhørte det oppgaven har definert som 

den lavere adelen. 525 Denne familiebakgrunnen er et gjentagende tema hos de antikke 

forfatterne, kanskje særlig hos Tacitus som generelt ser ut til å ha en stadig nedsettende tone 

ovenfor mange novi homines og menn fra lavere byrd.526 Oppgaven har tidligere vist hvordan 

Piso knapt anså Tiberius som sin likemann, og så ned på Drusus og Germanicus.527  

Tiberius og Drusus blir også til stadighet sammenlignet med Germanicus, og kommer også her 

til kort ifølge Tacitus. Germanicus blir hyllet for sin bakgrunn som Augustas’ sønnesønn, samt 

at hans kone var Augustus datterdatter og fordi han var sønn av Drusus som var høyt aktet blant 

romerne.528 Drusus og Germanicus blir sammenlignet på følgende måte: «dessuten var 

Germanicus på morssiden av fornemmere byrd, idet han kunne rose seg av Marcus Antonius 

som bestefar og Augustus som grandonkel. Derimot var Drusus’ oldefar Pomponius Atticus 

bare en romersk ridder som syntes malplassert i ætten Claudius’ anegalleri».529  

8.2.2 Arvinger i det tidlige principatet 

På tross av at Tiberius’ familiebakgrunn ikke høster noen rosende ord hos Tacitus var han 

likefullt i stand til å nå posisjonen som arvtager etter Augustus. Dette var en posisjon Tiberius 

kunne nå på grunn av hans mors ekteskap til Augustus og den dynamiske familiestrukturen i 

Romerriket i det tidlige principatet. Å være beslektet til princepsen, enten gjennom blod, eller 

adopsjon, ser ut til å være essensielt for å kunne være i posisjon som arvtager i det tidlige 

principatet, og det aller mest prestisjefylte var å tilhøre den julianske slekten. Dette ser vi 

gjennom den positive omtalen Germanicus får hos de antikke forfatterne, at hans sønn Caligula 

blir utpekt som princeps etter Tiberius, og hvordan dennes onkel, Claudius, blir den neste 

princepsen, og Germanicus’ datter Agrippinas sentrale rolle, blant annet som Claudius’ siste 

kone og som mor til Nero.530 I det tiberiske principatet var Germanicus og Drusus de to 

åpenbare arvtagerne etter Tiberius.  
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8.2.2.1 Drusus 

Drusus var Tiberius’ biologiske sønn og var tre år yngre enn hans adoptivbror Germanicus. Han 

blir av de antikke forfatterne fremstilt som en tydelig støttespiller til Tiberius, og også som den 

arvingen Tiberius egentlig foretrekker. På bakgrunn av sin familietilhørighet nøt Drusus store 

fordeler i sin politiske karriere og oppnådde hurtig et betydelig formelt maktgrunnlag. Hans 

opprykk gjennom cursus honorum ble betydelig akselerert, og han fikk status som eks-pretor 

uten engang å ha holdt embetet.531 I år 15 ble han utnevnt til det mest prestisjefylte magistratet 

tilgjengelig som konsul ordinarius, i en alder av 26.532  

Drusus fortsetter å spille en sentral rolle gjennom hele det tiberiske principatet, og allerede ved 

Tiberius’ overtagelse ser vi hans sentrale stilling da han ble sendt for å kvele opprøret hos de 

stasjonerte legionene i Pannonia. Han ble sendt sammen med Seianus og soldater fra 

pretorianergarden og opptrådte i denne situasjonen som en betydelig autoritet i kraft av sin 

posisjon som sønn av den påtroppende princepsen gjennom hans forhandlinger med Junius 

Blaesus’ opprørende tropper.533  

I år 21 oppnådde han konsulembetet for andre gang og satt sammen med Tiberius, før han året 

etter ble skjenket tribunica potestas.534 Da Drusus mottok denne makten hadde Germanicus 

allerede avgått med døden, og Drusus framstod som den åpenbare arvtageren til det tiberiske 

principatet, og gjennom sitt tribunica potestas hadde han også oppnådd det nødvendige 

formelle maktgrunnlaget. Drusus døde dog et par år senere i 23 og tok således aldri over som 

princeps. 

8.2.2.2 Germanicus 

Germanicus var Tiberius’ adoptivsønn og fremstod som en klar kandidat til å overta principatet 

etter Tiberius. Germanicus og Drusus blir stadig satt opp som kontraster til hverandre, og de 

antikke kildene legger fram et narrativ der Germanicus var elsket av folket og hatet av Tiberius, 

som i stedet foretrakk sin kjødelige sønn Drusus. I tillegg blir Germanicus framsatt som en 

motsats til Tiberius. Begge disse aspektene er nødvendige å undersøke for å øke vår forståelse 

for maktutøvelsen i det tiberiske principatet. 

Germanicus’ politiske karriere ble fremskyndet allerede under Augustus. Han hadde ansvar for 

åtte legioner stasjonert ved Rhinen selv før Tiberius overtok som princeps. Hans karriere 

fortsatte dog på samme måte under Tiberius som skjenket sine to sønner embeter og titler 
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parallelt slik at de hadde en nærmest identisk bestigelse av cursus honorum, hvor den eneste 

betydelige forskjellen var at Germanicus, på grunn av sin alder, ble oppnevnt tre år før Drusus. 

Germanicus holdt altså konsulembetet for første gang i år 12, i samme alder som Drusus nådde 

det i år 15. Hans andre konsulat nådde han i år 18, etter å ha returnert fra et felttog i Germania. 

Også han delte sitt andre konsulat med Tiberius.535 På samme måte som Drusus, ble også 

Germanicus sendt for å forhandle med legioner som gjorde opprør etter å få høre om Augustus’ 

bortgang. For Germanicus vedkommende gjaldt dette de legionene som var stasjonert i 

Germania.  

Når det gjelder Germanicus er det interessant for denne oppgavens vedkommende å studere 

hvordan han blir framstilt i de antikke kildene, da spesielt hos Tacitus. Han framlegger en 

tydelig kontrast til den elitistiske og folkeskye Tiberius ved å beskrive Germanicus ved et 

«folkelig sinnelag og en sjelden elskverdighet, helt forskjellig fra Tiberius’ hovne og 

underfundige sprog og miner».536 Denne måten å fremstille Germanicus tydeliggjør hvordan 

adoptivsønnen blir brukt som et tydelig litterært grep av den dramatisk anlagte Tacitus. 

Årbøkene ser ut til å være delt i to hovedseksjoner, hvor narrativet om Germanicus opptar de 

tre første bøkene, mens Seianus er hovedfokuset i de tre siste. Germanicus blir presentert som 

en begrensende faktor for Tiberius, mens Seianus på sin side legger til rette for Tiberius’ 

moralske utsvevelse.  

Dette narrativet understøttes av en tilsynelatende konflikt mellom Tiberius og Germanicus, 

hvor Tiberius ikke stolte på Germanicus og ikke ønsket at han skal overta som princeps. På 

tross av dette ser vi ovenfor hvordan Germanicus sin karriere ble akselerert i et usedvanlig høyt 

tempo på tilsvarende måte som Drusus. Forutenom at Germanicus fikk tillitt til å stoppe de 

opprørende legionene ble han senere sendt til Syria med sitt prokonsulære imperium maius, noe 

som med rette kan beskrives som en sterk tillitserklæring fra Tiberius. Tacitus beretter om at 

Tiberius dadlet Germanicus fordi han dro inn i Egypt, en provins som siden Augustus’ tid var 

forbudt område for senatorer uten spesiell tillatelse.537 Dette fremstår ikke som en urimelig 

respons fra Tiberius, selv om det er sannsynlig at dette ikke var noe provaksjonsforsøk fra 

Germanicus, som må ha trodd at han hadde spesiell tillatelse med sitt prokonsulære imperium 

maius som skulle gjelde i de «oversjøiske provinsene» (transmarinae provinciae).538  
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Videre ser vi at Germanicus stadig rettet seg etter Tiberius’ ordre, og fremstår som en lydig 

sønn, på samme måte som Drusus. Tacitus peker dog på fraværet av sørging ved Germanicus’ 

død som et bevis for Tiberius’ dårlig skjulte glede over dennes bortgang.539 Likevel ser vi at 

Tiberius heller ikke sørget åpenbart ved Drusus’ død, faktisk skriver Suetonius at: «derfor 

gjorde ikke engang hans [Drusus’] død større inntrykk på faren som bega seg så å si rett fra 

likferden til sine vante gjøremål etter å ha forbudt en langvarig sorg».540 Hos Tacitus finner vi 

heller ingen bevis for noen betydelig fremvisning av sorg hos Tiberius, og i forbindelse med 

sin egen mors død blir det skrevet at han ikke engang forlot Capri.541 Vi må således konkludere 

med at den manglende offentlige oppvisningen av sorg er et svakt argument for at Tiberius skal 

ha mislikt Germanicus.  

Altså er det vanskelig å finne noe grunnlag for det påstått dårlige forholdet mellom Tiberius og 

Germanicus. Det er heller ingenting som tyder på at Tiberius i større grad legger til rette for den 

politiske karrieren til Drusus enn Germanicus. Selv om det er mulig at Tiberius og Germanicus 

ikke hadde noe godt personlig forhold, peker alle indisier på at han kom til å hedre Augustus’ 

ønske om å utpeke Germanicus som den neste tronfølgeren.542  

8.2.3 Augusta 

Som mor av den daværende princepsen, og høyt respektert enkekone av den forrige, ser Augusta 

ut til å fortsatt være en prominent figur i Romerriket selv etter sin ektemanns død. Interessant 

nok ser Augustas makt ut til, i mye større grad enn Germanicus og Drusus, å hvile på et uformelt 

maktgrunnlag. Noe som kanskje kan forklares fordi hun, som kvinne, ikke hadde titler og 

embeter som muliggjorde et formelt maktgrunnlag, på tross av sin framtredende posisjon. 

Etter Augustus’ død foreslo senatet en rekke slike titler og æresbemerkninger; «noen foreslo å 

kalle henne ‘fedrelandets far’, andre ‘fedrelandets mor’, mange at Tiberius’ navn skulle få 

tillegget ‘Julias sønn’».543 Dette blir ifølge Tacitus stoppet av Tiberius fordi man skulle 

begrense æresbevisninger ovenfor kvinner, på grunn av måtehold og fordi han var misunnelig 

ovenfor sin mors posisjon.544 Dette betydde at Tiberius hindret Augusta i å oppnå et formelt 

maktgrunnlag.  
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På grunn av dette får Augustas maktutøvelse en uformell art som er vanskelig å vurdere, stod 

hun for eksempel bak mordet på den potensielle arvingen Agrippa Postumus, som sammenfalt 

med Augustus død? Dio mener det er Tiberius som planlegger dette, men at han lar rykter om 

at andre står bak, deriblant Augusta, spre seg.545 Suetonius mener det er vanskelig å fastslå 

hvem som står bak,546 mens dersom man følger Tacitus’ versjon ser Augusta og Tiberius ut til 

å være sammen om det.547  

Når det gjelder Tacitus’ passasje om Agrippa argumenterer dog Woodman for at «several 

scholars betray evidence of not having understood [it]».548 Han mener at Tiberius absolutt ikke 

var med på å beordre mordet på Agrippa Postumus, men at han tvert imot var helt uvitende om 

affæren. Noe som i så fall impliserer en betydelig uformell maktutøvelse av Augusta, som 

Woodman treffende beskriver slik: «Despite having become the most powerful man in the 

world, he [Tiberius] is shown to be pitifully ignorant».549 Woodmans påstander om at Tacitus 

mener Augusta alene står bak mordet på Agrippa Postumus er likevel noe besynderlig med 

tanke på en senere passasje i Årbøkene hvor det blir fortalt at Maecena, av Tiberius, «ble innviet 

i fremgangsmåten ved mordet på Agrippa Postumus».550 

Dersom Woodmans tolkning av Tacitus likevel stemmer kan vi kanskje forstå Dios påstander 

om at Tiberius forsøkte å fri seg fra sin mor ved å holde henne unna offentlige affærer, og til 

sist ved å trekke seg tilbake til Capri.551 For Tiberius må det ha vært viktig å fremstå som den 

reelle lederen og at Augusta hadde minmal påvirkning. Både Dio og Tacitus argumenterer for 

at Augustus egentlig ønsket å utpeke Germanicus som sin arving, men valgte Tiberius på grunn 

av Augustas stadige innvendinger.552 Dersom dette stemmer ville Augusta på denne måten 

kanskje ha hatt en sterk innflytelse over Tiberius, gjennom en slags takknemlighetsgjeld Dette 

virker dog ganske usannsynlig da Tiberius allerede før Augustus’ død var i en posisjon som den 

klare arvtageren og den mektigste mannen i staten etter Augustus selv. Dessuten var jo også 

Germanicus’ posisjon som arvtager etter Tiberius sikret, noe som ser ut til å sammenfalle med 

Augustus’ dynastiske planer. 
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Uavhengig i hennes rolle i utvelgelsen av Tiberius som arvtager ser vi at Augusta hadde en stor 

innflytelse ovenfor senatet, med tanke på de mange titler og æresbemerkninger de forsøkte å 

tildele henne. I tillegg har funnet av SCPP vist seg å være svært betydningsfullt for muligheten 

til å vurdere Augustas maktutøvelse. I SCPP, som omhandler rettssaken mot Gnaeus Piso, 

bekreftes det at Plancina ble spart fordi Livia gikk i forbønn for henne. På tross av at det var 

rettet «meget alvorlige beskyldninger mot henne» lot senatet Plancina slippe all straff: 

 

 På oppfordring av sin mor [Augusta] hadde han bedt for Plancina og han hadde fått lag frem for 

seg av <sin mor> hvorfor hun ville oppnå det. Senatet er <derfor> av den mening at Iulia Augusta har 

tjent staten på beste måte, ikke bare ved å føde vår keiser, men i enda større grad ved sine mange og 

store velgjerninger overfor folk av alle stender. Med rette ville hun kunne ha meget stor innflytelse over 

det hun kunne be senatet om, men dette har hun brukt meget beskjedent. <Senatet> beslutter <derfor> 

for vår keisers høyeste lydighet overfor sin mor at det skal vedtas og innrømmes at straffen mot Plancina 

skal bli ettergitt.553 

Forutenom Plancina er også Urgulania et godt eksempel som fremviser Augustas innflytelse. 

Urgulania følte seg, ifølge Tacitus, hevet over loven på grunn av sitt vennskap med Augusta.554 

Ved et tilfelle sendte Urgulania en dolk til sitt barnebarn, Plautius Silvanus, som en oppfordring 

til å ta livet sitt etter at han skal ha kastet sin kone ut av vinduet. Her skriver Tacitus at: «Dette 

mente man var like godt som en oppfordring fra keiseren, på grunn av Augustas vennskap med 

Urgulania».555  

Augusta ser således ut til å ha hatt en betydelig uformell makt i det tiberiske principatet, og i 

kraft av å være venn av henne kunne man forvente politiske eller juridiske fordeler. Plancina 

ble forøvrig dømt til døden noen år etter Augustas dødsfall, Tacitus setter dette i sammenheng 

med Agrippinas bortgang, men det virker usannsynlig at Germanicus’ enke skal ha vært patron 

for Pisos enke.556 Altså ser dette heller ut til å understreke Augustas uformelle makt. Da hun 

var i live var hun i stand til å gi sine venner politiske og juridiske fordeler som patron, men 

disse fordelene var knyttet opp mot Augusta personlig, og vennenes fordeler forsvant ved 

hennes bortgang. 
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8.2.4 Agrippina 

Germanicus hadde en viktig posisjon i det dynastiske hierarkiet og han blir beskrevet av de 

litterære kildene som en rival til både Drusus og Tiberius, noe oppgaven allere har stilt seg 

tvilende til. Etter hans død blir denne rollen overført til Agrippina. Tacitus påstår at folkets 

varme følelser for Germanicus senere lar seg gjelde for Agrippina og de beskriver henne, blant 

annet, som «fedrelandets pryd, Augustus’ eneste blodsætling, et enestående eksempel på den 

gode, gamle tids moral».557 Den direkte avstamningen fra Augustus var trolig viktig, og det 

satte også barna hennes i en viktig posisjon som potensielle arvtagere etter Tiberius.  

I utgangspunktet ser derfor Germanicus’ og Agrippinas barn ut til å ha nytt princepsens gunst. 

Ifølge Suetonius feiret Tiberius med en utdeling til folket da Germanicus’ to eldste sønner 

Drusus og Nero skulle anlegge togae viriles.558 Selv om oppgaven har slått fast at det ikke er 

trolig at det var en konflikt mellom Tiberius og Germanicus, ser det derimot ut til å være 

unektelig at den senere relasjonen mellom Tiberius og Agrippina var uvennskapelig. På grunn 

av dette kom den tidligere velviljen til å snu, og Tiberius skal ha kommet med offentlig kritikk 

gjennom et edikt ovenfor Agrippina og Nero.559 Senere ble Agrippina forvist til øyen 

Pandataria,560 og hennes sønn Nero til Pontia.561 Drusus, en annen sønn av Agrippina, ble på 

sin side, ifølge Suetonius, satt som fange i keiserpalasset hvor han sultet i hjel. Dette blir 

understøttet av Tacitus som mener han livnærte seg de siste dagene ved å spise fyllet i 

madrassen.562  

Bakgrunnen for disse anslagene mot Germanicus’ familie er vanskelig å fastslå, men det er 

tydelig at Tiberius ikke hadde en utelukkende negativ holdning mot hele familien. Germanicus’ 

datter, Agrippina den yngre, sørget han for å gifte bort til Gnaeus Domitius som var av en 

gammel og fornem slekt,563 mens Gaius Caesar, altså Caligula, på sin side ble med Tiberius til 

Capri,564 og således ble utpekt som den neste princeps etter Tiberius’ død.565 Dette kan bety at 

Nero og Drusus skjebne kanskje var et resultat av det konfliktfylte forholdet mellom Agrippina 

og Tiberius. 
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8.2.5 Claudius 

Til sist er det kanskje også relevant å trekke fram den påfølgende keiseren etter Caligula, altså 

Claudius. Han blir ikke viet mye oppmerksomhet under Tiberius’ livstid av Tacitus, eller de 

andre antikke historikerne, forutenom at han ble utpekt sammen med Tiberius, Drusus, 

Germanicus og «enogtyve blant statens fornemste menn» i et prestekollegium til ære for 

Augustus,566 og i forbindelse med at Seianus ble svigerfar for hans sønn.567 Ellers blir han til 

stadighet forbigått, og når Tacitus’ Tiberius vurderer potensielle arvtagere står det at han 

«tenkte også smått på Claudius, som jo var i fullmoden alder og viste god vilje, men som hadde 

et alvorlig minus i sin tåpelighet».568  

Han ser heller ikke ut til å ha spilt noen særlig viktig rolle politisk da han ikke hadde holdt et 

embete før han ble utpekt som Caligulas kollega som konsul.569 Hans plutselige opprykk til 

konsul og senere tiltredelse som princeps må derfor trolig utelukkende forklares av hans 

familiebakgrunn. Denne diskusjonen er dog godt utenfor denne oppgavens kronologiske 

avgrensning, og under det tiberiske principatet ser ikke Claudius ut til å være en sentral politisk 

aktør. 

8.3 Vennskap 

Når det gjelder vennskap er dette, som oppgaven allerede har gjort rede for, en utfordrende 

kategori når det gjelder Tiberius. Da oppgaven har differensiert mellom vennskaps- og patron-

klient-relasjoner ved å se på graden av symmetri/asymmetri er det problematisk at Tiberius’ 

relasjoner alltid vil være asymmetriske i princepsens favør. Likevel er det noen relasjoner som 

fremstår som mer likestilte, selv om de basert på formelt maktgrunnlag er asymmetriske. To av 

disse vennskapene, med Piso og Seianus, er allerede gjennomgått og vil således ikke bli 

diskutert her.  

8.3.1 Slektninger av Piso og Seianus 

At Piso og Seianus hadde en prominent stilling i det tiberiske principatet kan observeres 

gjennom de relasjonene deres familiemedlemmer hadde med Tiberius. Dette viser i tillegg at 

disse to aktørenes familier var fremtredende i det tidlige principatet.  

Oppgaven har tidligere gjort rede for Pisos bror Lucius Piso. Han ble, ifølge Suetonius, utnevnt 

til byprefekt i Roma fordi han hadde fråtset og drukket vin med Tiberius hele natten lang hvorpå 

Tiberius, i utnevnelsesdokumentet, skal ha beskrevet ham som en av «sine hyggeligste venner 
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til enhver tid på døgnet».570 Selv om denne skildringen nok er ganske usannsynlig, er det likevel 

trolig at Tiberius og Lucius Piso hadde et personlig og relativt likestilt forhold. Når det gjelder 

Pisos barn, har oppgaven alt vist hvordan disse unnslapp straffeforfølgelse i forbindelse med 

farens rettsak, og hvordan den ene sønnen fikk bekle konsulembetet syv år etter farens 

dødsfall.571 

Når det gjelder Seianus’ familiemedlemmer ser Tiberius ut til å ha hatt et forhold som kan 

karakteriseres som vennskapelig med både hans onkel, Julius Blaesus, og hans stebror L. Seius 

Tubero. Seius Tubero blir beskrevet av Tacitus som en av statens fremste menn, og en av 

Tiberius’ nære venner.572 I tillegg må Seianus’ far Seius Strabo ha vært i god kurs hos Augustus 

da han var enekommandant over pretorianergarden før Seianus ble utnevnt til hans 

medkommandant. I tillegg var han en av de første til å sverge troskapsed til Tiberius etter 

Augustus’ dødsfall, og ble senere utpekt til den viktige stillingen som stattholder over Egypt, 

og må derfor også ha vært høyt ansett av Tiberius. 

8.3.2 Equites 

Stillingen som leder av pretorianerkohorten var viktig før Seianus innehadde den, men i løpet 

av Seianus’ periode som kommandant ble trolig posisjonen mye viktigere enn før, blant annet 

fordi kommandanten fikk regjere alene og troppene ble samlet i en leir. Derfor er det naturlig 

at også Seianus’ etterfølger, Macro, hadde en nær relasjon til Tiberius.  

Da Tiberius skulle styrte Seianus var det problematisk at Seianus og Tiberius hadde en 

overlappende vennekrets, og det virker trolig at det må ha vært vanskelig for Tiberius å finne 

noen han kunne stole på i komplottet. Likefullt fant han en mann han hadde tiltro til: Naevius 

Sutorius Macro.573 Macro ble en svært viktig mann i den siste perioden i Tiberius’ regjeringstid 

som kommandant over pretorianerkohorten574 og trolig som en nær venn av princepsen. Macro 

blir av Tacitus sammenlignet med Seianus, og både Tacitus og Dio rapporterer om at han var 

involvert i Tiberius’ bortgang ved å kvele ham i sengen med en pute.575 Om dette stemmer er 

umulig å fastslå, men det vitner likevel om den personlige tilgangen på princepsen Macro 

hadde, en knapp ressurs som var svært betydningsfull i principatet. Posten som 

pretorianerkommandant ser ut å til å ha vært langt viktigere enn det formelle maktgrunnlaget 
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en eques vanligvis innehadde, noe som kanskje forklarer hvordan Macro – som Seianus før ham 

– ble utdelt retten til en eks-pretor. I Macros tilfelle var dette på grunn av hans sentrale rolle i 

komplottet mot Seianus.576  

To av de kanskje viktigste vennene til Tiberius, på forskjellige tidspunkt, var altså equites: 

Macro og Seianus. I tillegg er det en tredje ridder som må medregnes som en av Tiberius’ 

venner: Sallustius Crispus. Crispus er en av kun tre menn som ikke var av senatorrang, men 

som likevel får en nekrolog av Tacitus.577 Kanskje var det delvis ut av respekt for Crispus’ 

adoptivfar, Sallustius, en historiker Tacitus ser ut til å ha stor respekt for.578  I nekrologen blir 

det beskrevet at Crispus «overgikk, selv uten senatorrang, i innflytelse mange som hadde vært 

konsuler eller holdt triumf»,579 noe som trolig skyldes det langvarige båndet han hadde hatt med 

Tiberius. Selv før Augustus døde må Crispus ha hatt en viktig posisjon da han ifølge Tacitus 

var involvert i å beordre mordet på Agrippa Postumus, kanskje uten at Tiberius visste om det 

selv.580 Det ser dog ut til at Crispus’ forbindelse med Tiberius ble svekket over tid, noe som 

kanskje hadde en sammenheng med Crispus’ manglende interesse for politikk og en offentlig 

karriere. 

8.3.3 Novi homines 

Da oppgaven har basert forskjellen på vennskap og patron-klient-forhold på graden av symmetri 

i relasjonene har de aktørene som var novi homines eller medlemmer av den lavere adelen blitt 

regnet som klienter. Likevel er det noen aktører som utpeker seg, og som ser ut til å ha en 

sterkere relasjon til Tiberius. 

En av disse var Pomponius Flaccus, en barndomskamerat av Tiberius som trolig knyttet et 

personlig bånd til Tiberius i en tidlig alder.581 I forbindelse med det overnevnte drikkegildet der 

Lucius Piso deltok, rapporterer Suetonius også om at Pomponius Flaccus var tilstede. Han ble 

umiddelbart utpekt som stattholder over Syria i etterkant av dette. Dette er fortsatt vanskelig å 

verifisere som reelt, men vi kan likevel fastslå at Flaccus ser ut til å ha vært en fortrolig mann 

for Tiberius. Dette ser vi blant annet da han var stattholder over Moesia og var han en viktig 

støttespiller i et komplott mot kongen av Thrakia, Cotys.582 Pomponius Flaccus’ unike posisjon 

som en novus homo i det tiberiske principatet understrekes ved at han var den eneste av kun tre 
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menn av ikke-konsulær bakgrunn som nådde det svært prestisjefylte embetet som konsul 

ordinarius.583 Dette er enda mer bemerkelsesverdig med tanke på at en av de to andre var 

Seianus, som kun ble utdelt embetet i forbindelse med komplottet mot ham. Den tredje aktøren 

som nådde dette embetet uten å ha en konsulær bakgrunn var L. Rubellius Geminius i år 29, 

også han kan potensielt regnes som Tiberius’ venn, men det er dessverre lite informasjon om 

han i det tilgjengelige kildematerialet forutenom at tjenestegjorde som konsul ordinarius.584  

En annen novus homo som ser ut til å kunne regnes som venn av Tiberius er Lucillius Longus. 

Han var den eneste senatoren som fulgte Tiberius i hans eksilopphold på Rhodos.585 Han nådde 

således embetet som konsul suffectus kort tid etter i år 7. 586 Dette viser nok et tilfelle hvor 

viktigheten av personlig kontakt med princepsen for å motta beneficium kommer tydelig fram. 

Seager påpeker hvordan «new men who attached themselves to him could expect a rapid reward 

for good and loyal service».587 Flaccus og Longus ser ut til å være eksempler på hvordan aktører 

kunne motta politiske fordeler på bakgrunn av en relasjon til princepsens som hovedsakelig ser 

ut til å basere seg på emosjonelle bånd. 

En siste aktør som er relevant å trekke fram her er Poppaeus Sabinus; en høyt aktet mann som 

ble tildelt triumfutmerkelse for krigføring mot thrakiske stammer588 og som var konsul og også 

stattholder over en rekke provinser; deriblant Moesia589 og senere Makedonia.590 I forbindelse 

med denne manns bortgang skriver Tacitus at «han var av mindre fornem slekt, men hadde 

takket være sitt vennskap med keiserne drevet det til konsulat og triumfutmerkelser og i 

fireogtyve år fått styre de største provinser, ikke på grunn av fremragende årsaker, men fordi 

han akkurat strakk til for oppgaven.»591 Selv om Poppaeus var novus homo er det likevel 

nødvendig å påpeke at hans embete som konsul ordinarius var i år 7, og han ble således 

opphevet under Augustus, ikke Tiberius. Flere historikere peker likevel på at han nådde dette 

embetet på grunn av hans relasjon til Tiberius, noe som understøttes av den stillingen han nøt i 

det tiberiske principatet hvor han, til Tacitus store frustrasjon, stadig fikk utvidet sin 

regjeringstid som stattholder over provinsene sine.592 
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At en mann som Poppaeus hadde en så sentral posisjon i Tiberius’ provinsielle politikk viser 

den enorme tillitten Tiberius må ha hatt ovenfor ham. At han, som novus homo, fikk bekle 

guvernørpostene i viktige provinser i mange årrekker understreker også det oppgaven har vist 

tidligere: at tillitt var den viktigste egenskapen for Tiberius hos en guvernør. 

8.3.4 Menn med militærbakgrunn 

Forutenom Longus som fulgte Tiberius til Rhodos, ser vi at en rekke menn av militær bakgrunn 

som har kjempet under Tiberius i et eller flere av felttogene i Germania eller Illyricum ser ut til 

å ha nytt princepsens gunst. Oppgaven har allerede gjort rede for Junius Blaesus under Seianus’ 

familie som en av disse, og vil her gjøre rede for de som mest trolig baserte sitt vennskap med 

Tiberius på en militær bakgrunn. Oppgaven vil ha en tilsvarende gjennomgang i forbindelse 

med patron-klient-forhold. 

En som trolig dannet en personlig relasjon til Tiberius under militærtjeneste er Aelius Lamia, 

konsul i år 3.593 Han tjenestegjorde i både Germania og Illyricum594 og ble senere tildelt 

stattholderposten i Afrika og deretter Syria, før han i sine senere år tjenestegjorde som 

praefectus urbi og ble ved sin død hedret med en sensorlikferd.595 I tillegg kan man trekke fram 

L. Apronius og Vibius Postumus, begge var novi homines og ble utpekt til konsul suffecti etter 

militærtjeneste i Illyricum.596  

Videre har vi den viktige aktøren P. Sulpicius Quirinus, kjent fra Lukasevangeliet som 

«landshøvding i Syria».597 Riktignok nådde Quirinius embetet som konsul suffectus i år 7 mens 

Augustus fortsatt levde, men det ser likevel ut til å være påvirket av hans gode relasjon til 

Tiberius.598 Quirinus kom ved et tilfelle i strid med sin tidligere kone Lepida, deriblant for at 

hun hadde erklært «den rike og barnløse Publius Quirinius som far til et barn hun hadde født».599 

Da denne saken skulle avgjøres i senatet ble Drusus, som var konsul, fritatt plikten til å votere 

først.600 Med dette forsøkte Tiberius å fremvise sin nøytralitet, men mer enn noe annet 

understreket det betydningen av vennskapet hans til Quirinius. Dersom dette ikke hadde vært 

et viktig vennskap for Tiberius, ville han ikke ha grepet inn på denne måten. I tillegg forteller 
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dette oss noe annet interessant: at Drusus’ stemme trolig ville bli oppfattet av senatet som et 

uttrykk for Tiberius’ vilje. 

På samme måte som Lucilius Longus fikk også Quirinius en offentlig begravelse, og i tillegg 

opplevde han å oppnå trimufatorutmerkelse og ha blitt «satt ved Gaius Caesars side som 

rådgiver, da denne unge mann førte overkommandoen i Armenia».601 I tillegg nevner Tacitus 

at Quirinius skal ha behandlet Tiberius med respekt under oppholdet på Rhodos, noe som viser 

at de hadde et nært bånd selv når Tiberius så ut til å være utenfor det politiske livet. Dette er 

såldes enda et tilfelle som fremviser viktigheten av å knytte bånd til princepsen av en 

emosjonell, ikke bare instrumentell, art. At Quirinius er svært negativt omtalt av Tacitus, blant 

annet som «en ekkel gammel gjerrigknark som hadde altfor meget å si hos keiseren»,602 gjør 

det enda mer sannsynlig å anta at dette var en viktig mann for Tiberius.  

8.3.5 Nobilitas 

Slik oppgaven allerede har gjort rede for hadde de høyadelige familiene monopolisert embetet 

konsul ordinarius. Altså ser det ut til å være andre mekanismer som er viktigere enn en 

personlig relasjon til Tiberius for å oppnå dette prestisjefylte embetet, hvor særlig 

familiebakgrunn ser ut til å ha vært avgjørende. Utnevnelsen til dette embetet er således 

utilstrekkelig bevisføring for å fastslå et vennskap mellom Tiberius og den utpekte konsulen.  

Noen aktører ser dog ut til å skille seg ut gjennom noe som framstår som en tettere relasjon til 

Tiberius. Blant disse finner vi Coceius Nerva, den eneste konsulære senatoren som tok følge 

med Tiberius til Capri.603 Mot slutten av det tiberiske principatet i år 33 bestemte Nerva for å 

la seg sulte i hjel, selv om han skal ha hatt både formue, helse og vennskap med Tiberius i 

behold. Ifølge Tacitus fikk ikke Tiberius noen forklaring på dette besynderlige valget, men 

Nerva kan på tross av dette utvilsomt regnes som en av Tiberius’ viktigste venner fram til dette 

punktet.604 

Av andre med fornem byrd som ser ut til å ha en tett forbindelse med Tiberius finner vi Cotta 

Messalinus, konsul i år 20,605  som blir omtalt negativt av Tacitus fordi han forsøkte å innsmigre 

seg hos Tiberius.606 Cotta ser ut til å ha vært en sterk proponent av Tiberius’ regime, noe som 

trolig kan forklare Tacitus’ negative holdning. Han ble etter Seianus’ bortgang stilt for retten 
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etter å ha gjort seg upopulær blant de andre senatorene, men ba Tiberius om hjelp, og fikk til 

gjengjeld et brev som omtalte hvor lenge de to hadde vært venner og hvor mange tjenester Cotta 

hadde gjort for princepsen. Dette tilfellet eksemplifiserer ytterligere betydningen av langvarige 

og personlige bånd med princepsen, og Cotta fikk i dette tilfelle en juridisk fordel som følge av 

deres relasjon. Dette kan minne om de fordelene, blant annet, Urgulania og Plancina fikk på 

bakgrunn av sine relasjoner til Augusta. 

8.3.6 Consilium principis 

De viktigste av Tiberius’ venner utgjorde et consilium for Tiberius som han kunne rådslå seg 

med. I dette rådsorganet hadde Tiberius, ifølge Tacitus: «ved siden av sine gamle venner og 

fortrolige […] forlangt tyve av statens fornemste menn».607 

Dette var trolig et svært viktig organ da de hadde tilgang til kommunikasjon og samarbeid med 

Tiberius. Augustus hadde selv hatt et consilium for å forberede saker til senatet, som fra år 13 

bestod av tyve senatorer, utpekt for et år av gangen, i tillegg til konsulene, Tiberius og trofaste 

venner av Augustus.608 Tiberius ønsket tilsynelatende med sitt consilium å gå tilbake til en mer 

republikansk form, der hensikten var å heve senatets status. Med Augustus sitt format ser sakene 

til å ha blitt avgjort i rådet før de ble fremlagt i senatet, slik at hans consilium overtok store 

deler av funksjonen til senatet.609 Tiberius ønsket derimot å diskutere sakene i senatet, og 

likhetene mellom Augustus’ og Tiberius’ consilia ser således ut til å være utelukkende i navn 

og antall medlemmer. 

Tiberius opprettholdt sitt consilium fram til han trakk seg tilbake til Capri, men hvem som var 

medlemmer av rådet er usikkert forutenom Drusus, som sønn av Tiberius, og Aelius Seianus, 

som blir spesifikt nevnt av Suetonius.610 Av Suetonius blir det her også nevnt at «knapt to eller 

tre av disse lot han slippe fra det uten skade og men, de øvrige gjorde han ende på», noe som 

kan tyde på at mange av de prominente figurene i rettsoppgjøret etter Seianus’ fall kan ha vært 

medlemmer av Tiberius’ rådsorgan. Da kanskje særlig disse som er nevnt som fortrolige venner 

før hans tilbaketrekning til Capri. Dersom sentrale aktører som ble straffet i forbindelse med 

rettsoppgjøret etter Seianus’ fall også var medlemmer av Tiberius’ consilium, ser dette ut til å 

ytterligere bekrefte at Seianus og Tiberius må ha hatt et overlappende nettverk.. De øvrige tyve 

senatorene som var medlemmer rullerte og ble trolig valgt av senatet selv.611 
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8.4 Patron-klient-forhold  

I denne delen vil oppgaven forsøke å redegjøre for og analysere Tiberius’ klienter. For å gjøre 

dette vil oppgaven definere de relasjonene som er åpenbart svært asymmetriske som patron-

klient-forhold. Av aktørene som ble gjennomgått som Tiberius’ venner hadde alle, med unntak 

av Seianus, Macro og Crispus, i løpet av sin politiske karriere nådd embetet som konsul, enten 

som suffectus eller ordinarius. I denne delen vil således de som var av lavere rang enn dette, 

men som hadde et personlig bånd til Tiberius, defineres som klienter. 

8.4.1 Tiberius som patron 

Å diskutere patronasje i forbindelse med princepsen er problematisk da det fort kan bli et for 

utvidet begrep der alle romerske borgere kan bli medregnet som klienter. Oppgaven vil således 

her følge Sallers definisjon som baserer seg på utøvelse av beneficium, men at denne utøvelsen 

vil være «in accordance with particularistic rather than universalistic criteria. That is, the 

distribution depended upon individual approaches to and relationships with the emperor».612 

Med en slik definisjon vil det være en betingelse at det er en form for personlig relasjon mellom 

klient og patron som utløser utøvelsen av beneficium fra patronen. 

Oppgaven har tidligere vist hvordan embetet som konsul ordinarius var monopolisert av de 

høyadelige familiene, og således kunne trolig ikke Tiberius bruke dette embetet som uttrykk 

for patronasje. Når det gjelder pretorembetet kunne altså trolig menn av høyadelig 

familiebakgrunn forvente også dette, uten å ha noen personlig relasjon til Tiberius. For menn 

av enklere bakgrunn kunne derimot pretorembetet være svært prestisjefylt. Historikeren 

Velleius Paterculus forteller om hvordan han og broren ble utpekt til pretorer på bakgrunn av 

en personlig relasjon til Tiberius.613 Dette passer således godt med beskrivelsene til Saller av 

keiserlig patronasje der utdelingen av embeter kan være et uttrykk for beneficium i et patron-

klient-forhold. Dette begrunnes med at det ikke nødvendigvis var ferdigheter som var det 

avgjørende for å bli utpekt til embeter eller stattholderposter, da romersk byråkrati ikke var 

drevet av profesjonelle byråkrater, men politikere som innehadde embetet i kort tid. Saller 

fastslår at: «With the regard to recruitment of administrators, on the other hand, Rome during 

the Principate had markedly little formal machinery».614 Dersom det ikke er noen formell 

utdanning eller prosesser som bestemmer ens politiske karriere, ser personlig bånd til Tiberius 

ut til å spille en viktig rolle. På denne måten kan utdelingen av viktige poster og embeter bli 

sett på som utøvelse av beneficium og således vil disse som ble utpekt uttrykke gratia som 
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respons til utnevnelsen til posten eller embetet. Ved en slik prosess vil altså Tiberius kunne 

sikre sine klienter viktige poster og posisjoner og samtidig incentivere lydighet og tillitt ovenfor 

princepsen som en av de viktigste egenskapene for å tilegne seg embeter.  

Antall pretorer ble under Tiberius redusert til tolv, hvorpå kun fire ble anbefalt av princepsen 

personlig som Caesars kandidater.615Altså var ikke alle utnevnelser til pretorembetet 

nødvendigvis uttrykk for et beneficium fra Tiberius som patron til en klient, men når det gjelder 

de fire kandidatene som ble utnevnt på vegne av hans personlige anbefaling virker dette om et 

tydelig uttrykk for patron-klient-forhold, kanskje særlig når kandidaten var novus homo, slik 

Paterculus Velleius og hans bror er gode eksempler på. Dette var kanskje en av de viktigere 

kanalene for Tiberius å utøve beneficium og binde klienter til seg. Asinius Gallus foreslo at 

Tiberius skulle utpeke samtlige av de tolv kandidatene og at han skulle utpeke disse fem år i 

forveien. Dette var noe Tiberius avstod fra å gjøre av hensyn til senatet, men også med tanke 

på kandidatene; forbitrelsen til de som ikke ble utpekt og arrogansen til de som ble valgt.616  

Likevel var det kanskje like viktig at en slik ordning, der man ble utpekt fem år i forveien, ville 

føre til en svekkelse av Tiberius’ mulighet til å binde klienter til seg. Dersom man fikk vite fem 

år i forveien hvorvidt man ble tildelt embetet reduserer det betydningen av å vise stadig lojalitet 

ovenfor princepsen, dessuten vil det potensielt redusere lysten og incentivet til de som ikke blir 

utpekt som pretor til å tjene Tiberius. 

8.4.2 Novi homines og menn av militærbakgrunn 

At Tiberius’ mange perioder som hærfører i Germania, Pannonia og Illyricum var viktig for 

hans fremtidige nettverk fremstår tydelig. Selv om flere av aktørene som tjenestegjorde i disse 

områdene nådde konsulembetet og stattholderposter, var det også en rekke mennesker som 

knyttet bånd med Tiberius som ikke nådde konsulembetet.  

Menn av lavere herkomst er sjeldnere framstilt i kildene, men i dette tilfellet har vi en unik 

kildesituasjon med historikeren Velleius Paterculus som tjenestegjorde under Tiberius i nettopp 

Germania og Pannonia. Han var prefekt for en kavaleriavdeling og beskriver hvordan han «for 

nine continuous years as prefect of cavalry or as commander of a legion I was spectator of his 

[Tiberius] superhuman achievements, and further assisted in them to the extent of my modest 

ability».617 Velleius forteller at han nøt respekt på lik linje med senatorer og tribuner, selv om 

han ennå ikke hadde tjenestegjort som kvestor. Da han mottok kvestorembetet forteller Velleius 
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at han sa fra seg retten til å få tildelt en provins, da han heller ville tjenestegjøre videre for 

Tiberius som en legatus Augusti.618  

Her ser vi altså at Velleius ser ut til å ha mottatt mer ansvar og respekt enn hans formelle 

maktgrunnlag tilsa fordi han hadde et personlig bånd med Tiberius. Dette må selvsagt 

modereres ut fra at dette er Velleius’ egen framstilling av seg selv, og som derfor nok kan ha 

en tendens til å ha en positiv vinkling med tanke på egen innflytelse. Like fullt ser vi at Velleius, 

samt hans bror, som begge var novi homines, ble utpekt som Caesars kandidater for 

pretorembetet, og at de var «the last to be reccomended by Augustus and the first to be named 

by Tiberius Caesar».619 Velleius forteller her at de andre som ble utpekt til pretorembetet var 

fra nobiliteten eller hadde innehatt et presteskap, mens begrunnelsen for han og brorens 

tilegnelser av embetene var på bakgrunn av personlige og langvarige bånd med Tiberius. 

8.4.3 Keiserlige frigivne 

Den økende bruken av keiserlige frigivne i byråkratiet og statsapparatet var en naturlig 

konsekvens av den økende vektlegningen av lojalitet til Tiberius som egenskap for å inneha 

viktig poster og embeter, disse var tross alt kontraktuelt bundet til princepsen som klienter.620  

At de keiserlige frigivne ble en stadig viktigere del av statsapparatet virker ganske tydelig selv 

om dette ikke er noe som blir vektlagt i særlig stor grad av de antikke historikerne. På tross av 

at de antikke forfatterne fokuserer på den politiske eliten kommer det fram en rekke eksempler 

og utdrag som vitner om de keiserlige frigivnes posisjon. Blant annet ser vi hos Tacitus at en 

Sabinius blir straffet for å ha bestukket noen av keiserens frigivne621 samt at den beryktede 

delatoren Fulcinius Trio i sitt testament skrev nedsettende om «de viktigste av keiserens 

frigivne».622 På bakgrunn av at senatorer skal ha bestukket frigivne, og for at andre bruker 

verdifull plass i sitt avskjedsbrev på å negativt omtale frigivne kan vi trekke slutningen at disse 

må ha hatt en relativt viktig posisjon i byråkratiet under Tiberius. 

Et annet eksempel som vitner om de frigivnes plass i principatet er den tidligere slaven Hiberus 

som i en kort periode innehadde stattholderposten i Egypt, et av de viktigste prefekturene 

forbeholdt equites. Det er vanskelig å vite om han kun var tiltenkt som en midlertidig erstatter 

da han døde kort tid etter å ha tatt over, men det vitner likefullt om en stor tiltro ovenfor 
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frigivne.623 Kanskje særlig var deres posisjon styrket fordi Tiberius hadde større tillitt til disse, 

da de var hans klienter og trolig lettere lot seg styre enn menn med politiske ambisjoner, slik 

Seianus og Piso er gode eksempler på. 

Et annet viktig poeng er dog deres nærhet til keiseren. De viktigste av keiserens frigivne 

arbeidet trolig fysisk nærme Tiberius, noe som betydde at de hadde personlig tilgang på 

keiseren. Dette var en knapp ressurs, kanskje særlig etter at Tiberius trakk seg tilbake til Capri. 

Saller understreker hvor viktig det er å ha personlig kontakt med Tiberius for å kunne påvirke 

utøvelsen av beneficia; «In other words, proximity (physical and emotional) was a critical factor 

in determining the channels through which imperial beneficia flowed».624  

8.4.4 Reisefølge til Capri og Rhodos 

Å være nær princepsen vil altså økte muligheten for en aktør å binde seg som klient til ham. 

Dette ser vi tydelig hos en annen gruppe som kan regnes som Tiberius’ klienter: hans ledsagere 

til henholdsvis Rhodos og Capri.  

To av disse var ridderne Vescularius Flaccus og Julius Marinus, og de var begge med til både 

Rhodos og Capri, og ble henrettet i etterkant av Seianus’ fall.625 At de ble straffet for samarbeid 

med Seianus er nok et indisium på at Seianus og Tiberius hadde en rekke felles venner og 

klienter. Tacitus omtaler disse som «to av hans [Tiberius’] eldste venner»,626 men med 

bakgrunn i denne oppgavens differensiering mellom vennskap og patron-klient-forhold vil dette 

falle under det sistnevnte på grunn av den tydelig asymmetriske naturen i forholdet. I denne 

sammenhengen kan man også trekke fram Curtius Atticus, en fornem romersk ridder som ble 

med Tiberius da han trakk seg tilbake til Capri.627 At han kan ha hatt en stor betydning for 

Tiberius kommer fram i rettsoppgjøret der den overnevnte Julius Marinus skal ha blitt dømt for 

å ha stått bak Atticus’ død i samarbeid med Seianus.628  

Av andre som fulgte Tiberius til den ene eller den andre øyen forteller Tacitus at «resten var 

lærde menn, mest grekere, som han fant en viss adspredelse i å samtale med.»629 Av disse er 

det ikke mange navn som er kjente, og to av dem, Xeno og Seleucus, er kun nevnt av Suetonius 

i forbindelse med en beskrivelse av Tiberius’ moralske forfall og voldsomme framferd. Xeno 
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skal ha blitt forvist til en øde øy, mens Seleucus ble etter hvert nektet inngang til Tiberius’ 

selskaper og senere drevet til selvmord.630 

To vi derimot vet noe om er astrologen Thrasullus og legen Charikles. Thrasullus kom først i 

kontakt med Tiberius under sistnevntes eksilopphold på Rhodos631 og skal ha vunnet Tiberius’ 

tillitt da han spådde at Tiberius hadde planlagt å drepe ham.632 Thrasullus er nevnt av både Dio 

og Tacitus, og Dio påker at Tiberius stadig omga seg med den greske astrologen.633 Som en 

tydelig utøvelse av beneficium i en asymmetrisk relasjon skal Tiberius ha skjenket Thrasullus 

romersk borgerskap, ifølge Levick enten i år 1 fvt. eller 4 evt. Charikles på sin side ble trolig 

ikke kjent med Tiberius før senere, men var med ham på Capri.  

Selv om disse nok ikke hadde en voldsom politisk innflytelse er det trolig at de kan ha påvirket 

Tiberius gjennom vennskapelige råd eller, i Thrasullus’ tilfelle, gjennom astrologiske 

spådommer. Om Charikles blir det av Tacitus fortalt at han var en utmerket lege, og selv om 

han ikke var Tiberius’ livlege «ofte gav ham gode råd».634 Således kan også de av klientene til 

Tiberius i de mest tydelige asymmetriske relasjonene ha hatt en viktig betydning for Tiberius, 

både instrumentelt og emosjonelt. 

8.5 Politiske faksjoner 

Gjennomgangen av politiske faksjoner i forbindelse med Tiberius vil ha en noe annerledes 

utforming enn tilsvarende del under Piso og Seianus. Dette er fordi det i forbindelse med 

Tiberius er relevant å gjennomgå alle former for politiske grupperinger som ønsket å påvirke 

styret av staten, da dette vil påvirke Tiberius som statsoverhode. I denne delen vil således 

partier, hoff-faksjoner og andre grupperinger som ønsket å påvirke eller forandre sentrale 

aspekter rundt maktutøvelsen i det tiberiske principatet undersøkes. 

8.5.1 Politiske partier 

Det er mange forskjellige oppfatninger angående omfanget av politiske partier og grupperinger 

i principatet. Oppgaven vil først diskutere et mulig «parti» rundt Tiberius. Frank Burr Marsh 

skriver i Roman Parties in the Reign of Tiberius (1926) at det er tydelig at politiske partier og 

konflikter dem imellom var et sentralt aspekt ved det tiberiske principatet,635 med utgangspunkt 

i følgende sitat fra Tacitus: «For hoffet var delt i to partier med hemmelig sympati enten for 
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Drusus eller for Germanicus».636 Han identifiserer videre at det er minst tre politiske partier: 

det første knyttet til Germanicus og senere Agrippina, det andre til Drusus og det tredje til 

Seianus.  

Levick identifiserer på sin side et politisk parti med Julia og Iullus Antonius i sentrum. Dette 

partiet skal ha hatt høyadelige medlemmer med republikanske strømminger. Deres politiske 

mål skal ha vært å bytte ut Tiberius med Antonius som den neste princepsen, eller returnere til 

en mer republikansk statsforfatning. Dette, mener Levick, var grunnen til at Julia ble sendt i 

eksil av Augustus.637 Den andre viktige politiske grupperingen Levick legger fram er den 

knyttet til Tiberius, beskrevet som bestående av «relatives, men who shared his views, those 

who enjoyed his patronage or hoped to benefit from it in the future».638 Grupperingen rundt 

Julia ble oppløst før Tiberius tiltrådte som princeps, og faller således utenfor oppgavens 

kronologiske avgrensning. Likevel fremstår beskrivelsene av grupperingene rundt Julia, på den 

ene siden, og Tiberius, på den andre, som påfallende paralleller til de senere påståtte 

grupperingene rundt henholdsvis Agrippina og Drusus.  

På samme måte som Marsh legger Levick vekt på et parti knyttet til Agrippina og et rundt 

Seianus, med en pågående strid dem imellom.639 Seager, på sin side, forteller om Seianus og 

hans følge av klienter som angriper politiske motstandere ved hjelp av maeistas. Samtidig 

fornekter han at det finnes noe bevis for et parti sentrert rundt Agrippina.640 For at det skal være 

mulig å snakke om grupperingene som partier er det nødvendig at det er vedvarende grupper 

med felles et politisk mål. Slike mål kan være å fremme en potensiell arving til posisjonen som 

princeps, eller å øke makten til senatet, eller deler av senatet. Det sentrale spørsmålet knyttet 

opp mot disse grupperingene er således om det var vedvarende grupperinger med et felles mål, 

eller kun individuelle klienter som fulgte, eller forsøkte å innynde seg hos, en patron med 

forbindelse til Tiberius.  

8.5.2 Partikonflikter 

For å avdekke eksistensen, eller naturen, av partiene i det tiberiske principatet er det naturlig å 

undersøke hvor stor grad av konflikt det er dem imellom. Konflikter og politiske drakamper 

mellom de forskjellige leirene vil gi grobunn for å kunne argumentere for vedvarende politiske 
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allianser med et felles mål. Et fravær av slike konflikter vil derimot peke i retning av individuell 

patron-klient-atferd, og løsere grupperinger enn det som kan klassifiseres som partier. 

Germanicus og Drusus blir presentert av Tacitus som rake motsetninger, og fremstår som klare 

fanebærerne for de påståtte politiske grupperingene som tidligere var samlet rundt henholdsvis 

Julia og Tiberius. Tacitus understreker til stadighet kontrasten og potensielle konflikter mellom 

Germanicus og Tiberius. I maktvakuumet etter Augustus’ bortgang skal Tiberius ha fryktet at 

Germanicus, på grunn av sin popularitet, skulle utfordre ham som arvtager.641 Likevel er det 

ingenting som ser ut til å tyde på at han faktisk fryktet Germanicus, og slik oppgaven har vist 

hadde Tiberius stor tillitt til ham. Det ser vi tydelig idet Germanicus ble sendt for å stoppe de 

opprørende troppene i år 14 og senere da han fikk utdelt proconsulare imperium maius. I tillegg 

mottok Germanicus stadig utmerkelser, poster og titler som indikerer at han var den klare 

arvtageren etter Tiberius. 

Germanicus’ opptreden underbygger at Tiberius ikke hadde noe å frykte. Tacitus skildrer, noe 

dramatisk, at Germanicus forteller de opprørende troppene at han heller vi ta sitt eget liv enn å 

gå imot Tiberius.642 At legionene streiket etter å ha mottatt nyhetene om Augustus’ bortgang 

tyder på at det var en viss misnøye blant dem. Det er derfor ikke utenkelig at de kunne ha vært 

villige til å følge den unge og populære prinsen, en sjanse Germanicus altså på ingen måte 

forsøkte å utnytte. Riktignok er det tegn på uenighet mellom Tiberius og Germanicus ved 

enkelte anledninger, som oppgaven alt har pekt på. Blant annet ønsket Tiberius at Germanicus 

skulle avslutte felttoget i Germania tidligere,643 og han mislikte Germanicus’ besøk til den 

spesielle provinsen Egypt.644 Likevel er det vanskelig å finne bevis for noen reell konflikt eller 

mistillit dem imellom.  

8.5.3 Hoffpartier: Drusus og Germaniucs 

Etter Tiberius’ overtagelse av makten som den neste princeps var det dog mellom Germanicus 

og Drusus partikonfliktene skal ha utartet seg. Det var nettopp grupperingene rundt disse to 

potensielle arvtagerne til Tiberius som, ifølge Tacitus, delte hoffet i to.645 På tross av denne 

påstanden fra Tacitus er det vanskelig å spore noen tydelig konflikt mellom Drusus og 

Germanicus i Årbøkene. Oppgaven har tidligere vist hvordan Tiberius ikke på noen måte ser ut 

til å favorisere Drusus over Germanicus, og de hadde tilsynelatende helt parallelle karrierer der 
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de mottok de samme titlene og embetene med samme frekvens. Det kommer heller ikke fram 

noen konkrete eksempler på konflikter dem imellom, snarere tvert imot ser de to brødrene ut til 

å ha hatt et godt forhold.  

Det er derimot svært enkelt å underbygge argumentet om et godt forhold mellom Drusus og 

Germanicus. Da Drusus arrangerte gladiatorkamper i år 15 var dette både i sitt, og Germanicus’, 

navn.646 Ved en senere anledning ba Germanicus om lov til å fortsette sitt felttog i Germania. 

Ifølge Tacitus klarte Tiberius å overtale ham om å returnere til Roma, men kun fordi han 

argumenterte for at hans bror, Drusus, også måtte få muligheten til å vinne imperator tilnavnet 

som ville følge en vellykket militærkampanje.647 Det gode forholdet var også tydelig ved en 

annen anledning da det skulle utpekes en ny pretor etter at en sittende pretor hadde avgått med 

døden. I denne sammenhengen allierte de to brødrene seg for å støtte Haterius Agrippa, en 

slektning av Germanicus. På tross av at det gjeldende lovverket skulle ha favorisert den andre 

kandidaten ble Agrippa valgt på bakgrunn av den samlede støtten til Germanicus og Drusus.648 

Det finnes også gode eksempler på en god relasjon mellom de to brødrene på et privat og 

emosjonelt nivå. Da Germanicus la ut på sin infamøse ferd gjennom de østlige provinsene, 

deriblant Egypt, sørget han for å besøke sin bror i Dalmatia.649 Etter Germanicus’ dødsfall red 

Drusus ut av byen og møtte likfølget for å sørge over sin avdødde bror.650 I forbindelse med 

Germanicus’ død søkte dessuten Piso støtte hos Drusus. Han håpet Drusus hadde sett på 

Germanicus som en rival, og at han derfor ville støtte Piso i rettssaken, men han fikk ikke noe 

støtte eller hjelp fra Germanicus’ adoptivbror.651 

Forholdet mellom Germanicus og Drusus kan trolig forklares i stor grad gjennom kutyme og 

sosiale normer. Likevel er det en en overveldende bevismasse for en god relasjon mellom 

brødrene, og svært få indisier som peker i en annen retning. Selv når man bruker Tacitus som 

kilde, som stadig hinter til hoffintriger og konflikter innad i familien, er det vanskelig å finne 

argumenter for konflikter eller et dårlig forhold mellom brødrene. Dersom Drusus og 

Germanicus stadig samarbeidet og hadde hatt et godt forhold politisk, og også tilsynelatende 

personlig, er det vanskelig å forstå hvordan disse to aktørene kunne være samlingspunktene for 

to motstående grupperinger. Grupperingene rundt Drusus og Germanicus ser altså ut til å bestå 

av venner og klienter som ønsket å assosiere seg med to svært viktige menn i principatet. De 
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antatte grupperingene vitnet altså ikke om partilignende atferd. Opptreden til politiske aktører 

vis-à-vis Drusus og Germanicus ser derimot ut til å understreke betydning av å knytte 

vennskaps- og klientbånd til sentrale aktører i det tiberiske principatet, slik princepsens sønner 

unektelig var. 

8.5.4 Hoffpartier: Drusus og Seianus 

Når det gjelder de senere grupperingene rundt Drusus og Seianus er det enklere å argumentere 

for konflikter mellom gruppene. Oppgaven har allerede gjort rede for de antikke forfatternes 

påstander om at Seianus skal ha forgiftet Drusus og hatt et amorøst forhold til hans hustru. Selv 

om disse påstandene har blitt avvist, virker det likevel sannsynlig å anta en konflikt mellom 

Drusus og Seianus. Både Tacitus og Dio forteller at Drusus under en opphetet diskusjon med 

Seianus skal ha slått ham i ansiktet.652 Dette vitner utvilsomt om et dårlig forhold dem imellom, 

og er kanskje enda et eksempel som hvor de to historikerne har benyttet det samme 

kildematerialet.  

Drusus skal ha holdt Seianus under nøye oppsyn, og derfor mener Tacitus at Drusus’ dødsfall 

var et vendepunkt for Seianus og hans gruppering. At Seianus og Drusus hadde en dårlig 

relasjon, slik de antikke forfatterne forfekter, kan godt stemme. Likevel er det vanskelig å se 

hvordan de to skulle hatt en form for direkte rivaleri. Selv om begge var nære Tiberius, og var 

viktige for ham, var det ingen måte for Seianus å overgå Drusus. En konflikt med Drusus ville 

således utvilsomt være uheldig når Drusus var den åpenbare arvtageren til Tiberius. Selv om 

det blir hentydet at Seianus hadde forhåpninger om selv å kunne bli princeps virker det svært 

usannsynlig, og Tacitus påpeker i denne sammenhengen på et essensielt faktum: at keiserens 

familie var tallrik, og at det var mange potensielle arvtagere.653  

Det virker lite troverdig at Seianus, med sin bakgrunn som eques, skulle drømme om å bli løftet 

opp til en posisjon som princeps, selv om han hadde en enorm innflytelse i det tiberiske 

principatet. At en slik ambisjon virker usannsynlig kommer klart fram i brevet Tacitus lot 

Tiberius forfatte til Seianus der sistnevnte ønsket å gifte seg med enkekonen til Drusus. I brevet 

blir det vektlagt hvordan et slikt ekteskap er umulig på grunn av hennes høye byrd og Seianus’ 

tilsvarende lave herkomst.654 Dersom Seianus likevel, mot formodning, skulle hatt en slik 

ambisjon er det likevel vanskelig å argumentere for motstående partier sentrert rundt Drusus og 

Seianus. Da oppgaven gjennomgikk rettsoppgjøret så vi at princepsen og Seianus hadde en 
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svært overlappende vennekrets. En tilsvarende observasjon har blitt gjort i forbindelse med 

Drusus og Tiberius. Dette betyr at Drusus og Seianus også må ha hatt en relativt lik 

omgangskrets, noe som gjør det vanskelig å forstå hvordan disse aktørene skal ha vært 

samlingspunkt for to motstridende partier. Seianus og Drusus var to prominente figurer i det 

tiberiske principatet, og derfor har andre aktører forsøkt å knytte seg til disse gjennom patron-

klient-forhold eller vennskap. Å danne relasjoner til disse aktørene var essensielt fordi de hadde 

tilgang på direkte kontakt med Tiberius, noe oppgaven har vist var en betydningsfull ressurs 

som påvirket flyten av beneficia. 

Påstandene om grupperingene rundt Seianus og Drusus bærer i tillegg preg av at de antikke 

litterære kildene har vært skrevet etter Seianus’ fall. Her er det interessant å kontrastere deres 

beskrivelser av Seianus med den samtidig kilden Paterculus Velleius: 

Tiberius Caesar has had and still has as his incomparable associate in all the burdens of the 

principate Sejanus Aelius, son of a father who was among the foremost in the equestrian order, but 

connected, on his mother's side, with old and illustrious families and families distinguished by public 

honours, while he had brothers, cousins and an uncle who had reached the consulship.655 

Velleius har allerede blitt definert som en klient av Tiberius. Hans beskrivelse av Seianus vitner 

om dyp respekt, noe som er naturlig da Seianus åpenbart var en viktig venn av princepsen. 

Samtidig er han også, naturlig nok, svært positiv i sin omtale av Drusus.656 Dette understreker 

et viktig poeng: klienter og venner av Tiberius ville trolig forsøke å innynde seg hos både 

Seianus og Drusus, da begge to var svært viktige for Tiberius. Likevel var de betydningsfulle 

på to vidt forskjellige måter: Seianus som en venn og minister, Drusus som sønn og arvtager. 

  

                                                 
655 Velleius 2.127.3. 
656 Velleius 2.125.4. 



115 

 

Kapittel 9 - Avslutning 

I denne avsluttende delen vil jeg forsøke å sammenfatte de mest sentrale funnene som er gjort 

i forbindelse med problemstillingen oppgaven har tatt utgangspunkt i: På hvilket grunnlag var 

aktører i det tiberiske principatet (14–37) i stand til å tilegne seg og utøve politisk makt? 

Oppgaven har basert seg på Per-Bjarne Ravnås maktdefinisjon, fra hans analyse av det 

romerske samfunnet på Caesars tid, hvor makt er definert som en evne til å påvirke samfunnets 

utvikling og de avgjørelser som får konsekvenser for dets medlemmer.657  

Denne oppgaven har vist hvordan aktører var avhengig av et formelt maktgrunnlag for å kunne 

utøve makt. Dette formelle maktgrunnlaget baserte seg hovedsakelig på embeter i det romerske 

statsapparatet. Slike embeter var kun tilgjengelig for medlemmer av den romerske eliten 

bestående av equites og senatorer. Under Augustus og Tiberius ble det lagt stadig mer til rette 

for at denne eliten skulle bestå over flere generasjoner, og gjennom en standardisering av cursus 

honorum, økt formueskrav og en rekke nye lover ble de øverste formuetrinnene transformert til 

en vedvarende elite. Det mest prestisjefylte embetet, konsul ordinarius, var med svært få unntak 

monopolisert av menn fra konsulære familier, nobilitas. Menn som tilhørte nobilitas kunne 

forvente seg en prominent politisk karriere, og det er derfor enklere å påvise nettverkets 

betydning for den lavere adelen og novi homines.  

Tiberius’ makt til å oppheve menn til poster og embeter gjorde at det var essensielt for novi 

homines og menn fra den lavere adelen å knytte seg til ham, eller aktører som sto ham nær, for 

å sikre sin politiske karriere. Selv om det mest prestisjefylte embetet altså var monopolisert av 

nobilitas, kunne det for disse aktørene være ettertraktet å bli pretorer eller konsul suffecti. 

Oppgaven har vist hvordan en rekke menn som tjenestegjorde under Tiberius, eller som knyttet 

personlige bånd til ham på andre måter, oppnådde disse embetene. I tillegg har oppgaven pekt 

på hvordan Tiberius’ provinsielle politikk hovedsakelig berodde på opprettholdelsen av ro og 

orden i området og innsamling av skatter. På bakgrunn av dette ser altså ikke guvernørenes 

administrielle ferdigheter ut til å være den egenskapen Tiberius verdsatte høyest, men derimot 

tillitt og lydighet. Dette forklarer også hvordan enkelte aktører, som Poppaeus Sabinus, kunne 

styre sentrale provinser så lenge som 24 år.658  

Ved å undersøke de sentrale aktørene Gnaeus Piso, Aelius Seianus og Tiberius har oppgaven 

ytterligere undersøkt sammenhengen mellom de formelle og uformelle aspektene som ligger 
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bak tilegnelse og utøvelse av makt i det tiberiske principatet. Oppgaven har i denne 

sammenhengen vist hvor sentral familiebakgrunnen var for alle de tre aktørene, og, særlig i 

tilfellet Seianus, vist hvordan den kan være en begrensende faktor. Oppgaven har også 

undersøkt i hvilken grad aktørene hadde mulighet til å utøve beneficium og således kunne knytte 

klienter til seg. I denne sammenhengen ser det ut til å ha vært svært viktig å ha en betydningsfull 

relasjon til Tiberius, enten som venn eller familiemedlem.  

Oppgaven har i tillegg diskutert påstandene om en rekke forskjellige partier sentrert rundt 

sentrale medlemmer i principatet. Disse påstanden har hvilt på premisser om konflikter mellom 

arvinger, særlig mellom Drusus og Germanicus. På bakgrunn av de undersøkelse som ble gjort 

i kapittel 4, samt nettverksanalysene, har det i denne sammenhengen blitt konkludert med at det 

er vanskelig å spore noe konflikt mellom hverken Drusus og Germanicus, eller Tiberius og 

Germanicus. Selv om det er mer nærliggende å konkludere med uvennskapelige forhold mellom 

Seianus og Drusus er det, også her, vanskelig å spore noe som tyder på partivirksomhet, særlig 

på grunn av deres overlappende vennekretser. Andre aktørers atferd og relasjoner til de sentrale 

figurene i det tiberiske principatet ser således ut til å best kunne forklares gjennom individuelle 

aktørers forsøk på å etablere seg i nettverket til Tiberius, som venner eller klienter av menn som 

stod princepsen nær. 

Ved å gjennomgå de sosiale nettverkene til Piso, Seianus og Tiberius håper jeg i tillegg at 

oppgaven kan bidra med verdifull informasjon til videre undersøkelser av maktforholdene i det 

tiberiske principatet. Ved å basere seg på en historisk nettverksteoretisk gjennomgang har 

oppgaven gjort rede for og klassifisert de viktigste aktørene i Pisos, Seianus’ og Tiberius’ 

sosiale nettverk, og betydningen av disse relasjonene. Dette innebærer en rekke prosopografiske 

opplysninger og diskusjoner knyttet opp mot, blant annet, differensiering av vennskap og 

patron-klient-forhold. Forhåpentligvis kan slike opplysninger være til nytte for studier som tar 

for seg forhold i antikken ved hjelp av en tilsvarende metode, eller ytterlige undersøkelser av 

maktforholdet i det tiberiske principatet. 
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