
Handledare: Hans Hägerdal HI4094

Examinator: Ulla Rosén 15 hp

G2 G3 Avancerad nivå

Alexander Steinvall

Institutionen för humaniora  

Livia - mördare eller syndabock?

En utvärdering av de antika källorna kring kejsarinnan Livia 

och vad som talar för att hon mördade Augustus och dennes 

adoptivsöner för att göra sin egen son Tiberius till kejsare

2009-06-11

Avancerad nivåHistoria



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 1 Alexander Steinvall   

 Abstract       

Title: 

Empress Livia – Murderer or wrongfully accused? 

An overview of the ancient sources on the empress Livia and what that suggests that she 

murdered her husband Emperor Augustus and his adoptive children to make way for her 

own son Tiberius as the emperor of Rome. 

This work will analyze the ancient roman sources by the great historians from that time; 

Tacitus, Suetonius and Cassius Dio, and their works discussing the murder conspiracy of the 

empress of Rome; Livia. 

Here I examine what these ancient sources tell about the possible involvement of Livia, on the 

death of Augustus himself and his adoptive sons. Each author to these ancient sources will be 

examined and contextualized according to their contemporary time, but also their political and 

ideological views of women in high position and Ceasarism itself. Their characteristics and 

styles of their written account will also be examined. 

The following issues will be dealt with in this work: 

 What does the ancient sources of; Tacitus, Suetonius and Cassius Dio say about the 

conspiracy theory in which empress Livia is central. 

 What is known about the authors of these ancient sources and to what extant might 

their political and ideological view affect their written account? 

 Can the allegations directed at Livia be the result of the fact that she was a highly 

influential woman at her time, something which the ancient authors by roman 

standards saw as unfit for a woman, and therefore is mistreated in the written sources? 

 If so, were all women with power under the same time and circumstances criticized in 

the same way in which Livia is portrayed? 

 Are there any other aspects that have not been treated equally in the past by authors 

and researchers, in which new questionable guidelines can be made? 

As is very important to point out, this work and essentially all others alike will not even 

assume to solve the final question if empress Livias was guilty or not of murdering her 

husband, Emperor Augustus and/or his adoptive sons. This work is to be foremost accepted as 

an appendix of other works regarding the same issue. 
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Inledning 

Rom år 27 f Kr. 

Romarriket står inför en historisk vändpunkt. Efter flera inbördeskrig är den nästan 500-åriga 

republiken ett minne blott. Augustus är vinnaren efter denna kamp och Roms första kejsare, 

världens mäktigaste man men nu, år 14 e Kr, ligger han för döden. Aldrig någonsin tidigare i 

romersk historia har den kejserliga makten överförts till någon annan. Ett unikt historiskt öde 

väntar. Nästan alla Augustus tronarvingar har antingen dött eller skickats i exil. Alla Augustus 

adoptivsöner har genom ett ”grymt öde” tagits ifrån honom, alla utom två; Agrippa Postumus 

och Tiberius. Augustus maka kejsarinna Livia vakar troget vid Augustus dödsbädd. Augustus 

har under hela sitt liv varit svag och sjuklig men nu ligger han inför döden. 

Så till slut somnar Augustus, Roms förste kejsare, världens mäktigaste man, in för gott. 

Men spelet är inte slut än, Livia tänker inte låta sin egen son kringgås från kejsarmakten av 

Agrippa Postumus. Hon skrider till handling omedelbart, precis som hon gjort innan i det 

tysta och fördolda. 

Två centurioner, romerska officerare, tar sig till Agrippa Postumus, Augustus adoptivson och 

efter häftigt motstånd dräps Agrippa. Nu finns det bara en tronarvinge kvar. 

Tiberius helt ovetandes är nu den siste av Augustus adoptivsöner och de facto kejsare av 

Rom. 

Ungefär så här kan det ha gått till för över två millennium sedan. 

 

Bakgrund 

År 44 f kr dör diktatorn Julius Caesar. Han testamenterar en stor summa av sin förmögenhet 

till Octavianus och kanske viktigaste av allt även sin titel. 

Rom kastas in i blodiga inbördeskrig där slutligen Octavianus (mer känd som Augustus) stod 

som segrare. Augustus står som enväldig maktutövare och Roms förste kejsare är ett faktum. 

 

Vem skulle efterträda Augustus? 

Även om Augustus inte officiellt klassades som kejsare
1
 var hans ambition att titeln skulle 

vara ärftlig inom hans egen familj; den juliska ätten.
2
 Augustus var gift tre gånger men fick 

                                                 
1
 Han valde andra mer neutrala titlar som princeps (den främste) eller Augustus (den vördnadsvärde). 
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bara ett barn, dottern Julia i sitt andra äktenskap. Hans tredje och sista gemål; Livia Drusilla, 

födde två söner; Tiberius
3
 och Drusus, vars biologiska far var Tiberius Claudius Nero. Livia 

hade nämligen varit gift med den senare och strax innan hon födde Drusus hade hon gift sig 

med Augustus. Eftersom styvsönerna inte tillhörde den juliska ätten utan den claudiska 

hoppades Augustus att hans biologiska dotter Julia skulle ge honom en biologisk arvinge till 

tronen.
4
 Julia gifte sig med den mycket lovande Marcellus, som var son till Augustus syster 

Octavia. Marcellus utnämndes till Augustus arvinge och efterträdare och gavs höga titlar och 

anseende. Så blev dock inte fallet när Marcellus dog två år senare (23 f Kr), endast 19 år 

gammal. Ryktena gick att Livia hade låtit mörda Marcellus. Julia gifte då om sig med 

Augustus nära och lojale vän Marcus Vipsanius Agrippa. Detta äktenskap resulterade i fem 

barn, sönerna Gaius Vipsanius Agrippa och Lucius Vipsanius Agrippa och Marcus Vipsanius 

Agrippa Postumus (Agrippa Postumus) och döttrarna; Vipsania Julia och Agrippina den äldre. 

De äldsta två sönerna adopterades omedelbart av Augustus som också lät uppfostra dem till 

blivande tronföljare. När sönernas biologiska fader, Agrippa, avled år 12 f kr, tvingade 

Augustus Julia att gifta sig med Augustus styvson Tiberius. Tiberius tvingades i samma veva 

skilja sig från sin maka Agrippa Vipsania (Agrippas dotter) som han älskade och levde 

lyckligt tillsammans med. Äktenskapet blev mycket olyckligt och mellan åren 6 fKr-2 e Kr 

dvs. i 8 år, levde Tiberius i frivillig landsflykt på ön Rhodos.
5
 Dock innehade Tiberius 

tribunmakt under fem år på Rhodos.
6
 

Augustus planer till tronföljden gick dock inte alls som planerat. År 9 f kr dog Livias son 

Drusus, även om Augustus inte hade adopterat Drusus ska han ha varit mer uppskattad i 

Augustus ögon än brodern Tiberius. År 2 e Kr dog den första adoptivsonen Lucius och år 4 e 

Kr den siste adoptivsonen Gaius. Även här fanns rykten om mord från Livias sida. Augustus 

dotter Julia ska ha ägnat sig åt sedeslöst leverne med många älskare (hennes make Tiberius 

befann sig på Rhodos i frivillig landsflykt) men när Julia skaffade sig en förbindelse (hon var 

känd för desto fler) med Jullus Antonius, son till Augustus rival Antonius, var botten nåd. 

                                                                                                                                                         
2
 Thylander: 195. ”Julii” är troligtvis mer korrekt; författarens ord. 

3
 Augustus efterträdare och Roms andra kejsare. 

4
 Thylander: 196. Enligt de antika källorna vet vi att styvsönerna mycket sent adopterades av Augustus, då de 

flesta av Augustus kandidater hade dött. 
5
 Skälet till denna landsflykt har varit hårt debatterad men andra anledningar som ges handlar om att Tiberius var 

trött på Roms politik och att han inte ville ses som något hot mot Augustus adoptivsöner och tronarvingar. T.ex. 

Enligt Suetonius var Augustus vansinnig över Tiberius beslut och beskrev det i hårda ordalag. Det rätta skälet 

eller möjligtvis kombinationen av dessa teorier om Tiberius landsflykt, lär vi nog aldrig säkert få reda på. 
6
 Le Glay: 226. 
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Troligtvis fruktade Augustus en sammansvärjning mot sig själv och därför landsförvisades 

Julia år 2 f kr. från Rom för alltid. 

Samma år efter att Augustus sista adoptivson Gaius dött (år 4 e Kr) adopterades Tiberius och 

Agrippa Postumus (nu den siste sonen i livet i denna syskonskara). I samma veva tvingades 

Tiberius adoptera Germanicus som var Tiberius brorson.
7
 Återigen gavs Tiberius 

tribunmakten medan Agrippa Postumus förflyttades till en ö i exil.
8
 Det är här källorna börjar 

grena ut från varandra men det troliga är att Tiberius nu var Augustus efterträdare med 

Germanicus som tilltänkt efterträdare till Tiberius. Men frågan är då varför Augustus även 

adopterade Agrippa? Mer intressant blir det när antika källor skriver att Augustus innan han 

dog besökte Agrippa och då under ett ”tårfyllt möte” försonades de med varandra och att 

Agrippa skulle få en ny chans till maktens korridorer. Hur det än var med detta så dog 

Augustus innan han lät Agrippa få komma tillbaks till Rom om det nu var tanken dvs.. Enligt 

källorna (speciellt Cassius Dio) hann Augustus inte ändra på Agrippas status eftersom Livia 

giftmördade Augustus. 

Att Agrippa mördades strax efter Augustus död råder det ingen tvekan om, men vem som gav 

själva ordern är idag en öppen fråga. 

Således blev Tiberius den nye kejsaren men om vi ska tro de antika källorna så giftmördades 

Germanicus år 19 e Kr. Man vet inte idag vem som stod bakom dådet (men det ryktades om 

Livia och/eller Tiberius). Men det var Tiberius egen son Drusus som gynnades av Germanicus 

bortgång eftersom Drusus nu tog plats som Tiberius efterträdare.
9
 

Frågan som då ställs är om ryktena stämmer, att Livia var inblandad i dessa plötsliga 

bortgångar
10

 för att försöka se till att sin egen familj gynnades, så att sin egen son Tiberius 

blev kejsare. Denna fråga har ända sedan antiken diskuterats men aldrig helt bevisats. 

 

 

 

 

                                                 
7
 Tiberius egna biologiska son, också kallad Drusus förbisågs. 

8
 Agrippa skulle ha haft sådan personlighet att han inte platsade för den offentliga makten. 

9
 Thylander: 200. 

10
 Två prinsessor och en prins (Agrippa Postumus) skickades även i landsexil som de heller aldrig kom levande 

ifrån. Livias inblandning i exilbeslutet har diskuterats men eftersom det inte finns plats att diskutera exilbesluten 

och Livias möjliga påverkan i detta beslut, kommer detta utelämnas i denna uppsats. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att försöka förstå den tidens maktordning både beträffande 

politisk makt och i förhållande till den tidens syn på genus, klass och etnicitet.  

Utifrån detta perspektiv ska de antika källornas förhållningsätt till påståendet att Livia ska ha 

varit eller tros ha varit inblandad i någon av de dödsfall som skedde bland Augustus 

adoptivbarn och efterträdare samt att hon även lät mörda Augustus själv. Syftet är att få 

kunskap i vad de antika källorna har att säga om Livias inblandning i Augustus adoptivsöner 

och hennes son Tiberius rivaler. När jag väl har blivit insatt i hur källorna förhåller sig till 

uppsatsens tema och frågeställning kommer jag försöka få fram varför de möjligtvis har denna 

åsikt, dvs. kan deras ideologiska eller politiska föreställningsvärd ha påverkat framställningen 

av Livia och i så fall varför. 

Utöver detta kommer även energi läggas på hur högt uppsatta kvinnor i antikens Rom 

uppfattades bland romarna och främst författarnas möjliga syn på detta. 

Med tanke på hur svårt det är att komma med absoluta faktasanningar angående historiska 

skeenden, och nu särskilt då det gäller antika källor och händelser kan denna uppsats inte ses 

som slutgiltig eller enda gällande. Uppsatsens syfte ska mer uppfattas mer som ett 

komplement till övrig forskning och litteratur. 

 

Disposition 

I denna uppsats presenteras först de antika källor jag valt att använda mig av i detta arbete, 

nämligen; Tacitus, Suetonius och Cassius Dio. Ordningen på dessa ska inte ses som 

placeringar för hur ansedda varje författare är, deras ordningsföljd är rent slumpmässig. Dessa 

tre författares egenskaper behandlats här där jag försöker få fram hur deras samtid såg ut, när 

de levde, deras ideologiskt och politiskt synsätt etc. Samt hur deras stil karaktäriserar dem och 

deras möjliga förhållningssätt till Livia. 

Efter detta presenteras en kort biografi över de personer som kan ha varit potentiella offer till 

mordkomplotten från Livias sida. Efter varje person görs utdrag ur de tre olika källorna där de 

beskriver hur personerna gick bort, om de t.ex. Ska ha varit del i en mordkomplott eller dog 

en naturlig död. Kommentarer från min sida kommer även att finnas i anslutning till att jag 

citerar de olika källornas redogörelser. 
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Tiberius och hans mor Livia beskrivs därefter var för sig i varsin biografi. Här tas även Livias 

släktförhållande upp i anslutning till biografin om henne själv. 

En särskild del kommer att ägnas åt hur kvinnor med makt i antikens Rom uppfattades under 

sin samtid och om detta kan ha påverkat romarnas medvetenhet samt då även om detta kan ha 

påverkat de antika källornas redogörelser för hur de beskriver Livia. 

Innan slutsatsen presenteras kommer jag låta genomföra en slags domstolsliknande metod där 

jag presenterar Livias både alibi och motiv till mordanklagelserna. Detta låter jag göra för att 

samla “åtalspunkterna” respektive “försvarspunkterna” på ett mer överskådligt och 

sammanfattande sätt. 

 

 

Forskningsläge 

 

Fallet Livia 

Även om det troligtvis redan under antiken diskuterades om Livia var maktgalen och lät 

utföra mordkomplotter för att säkra sin egen son till makten, verkar inget större intresseverk 

ha skrivits eller getts ut om denna konspiration. I källorna nämns sammansvärjningarna med 

Livia, ibland bara abrupt eller kortfattat i kontexten. Detta eftersom Livia inte ses som av 

större intresse; de manliga kejsarna är huvudrollerna medan Livia behandlas kort i deras 

periferi.
11

 

Det stora genombrottet för intresset kring Roms första kejsarinna; Livia (eller snare frågan om 

hon var intrigmakare eller mörderska), uppmärksammades av media och allmänhet genom 

Robert Graves böcker som BBC 1976, lät göra en tv-serie på; Jag, Claudius (I, Claudius).
12

 

Men innan dess har Livia varit förvånansvärt försummad inom den engelskspråkiga världen. 

Den första biografin om Livia kom ut i Wien 1864 av Joseph Aschbach: Livia: Gemahlin 

Kaisers Augustus, med två tyska verk efter det.
13

 Det har enligt Barrett inte gjorts någon 

större studie om Livia på engelska och relativt få studier med undantag för Marleen Florys 

biografi om Livia, den första utgiven på engelska.
14

 

                                                 
11

 Se även Barrett: Preface: XII 
12

 Barrett: Preface: IX. 
13

 Barrett: Preface: XI. 
14

 Barrett: Preface: XI. Barrett ser detta verk som begränsat pga. sin biografiska tendens. 
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Barrett tillägger dock att övriga verk har redogjort för Livias traditionella syn som 

giftmörderska och intrigmakare men Barrett anser att verken kommer till korta pga. 

svårigheten att bevisa ett mordbrott eller flera, som begicks för ca 2000 år sedan. Han nämner 

dock att gift under antiken förmodligen med all säkerhet var vanligt men ställer sig skeptisk 

till att se Livia som en giftmörderska.
15

 

Professor Garreth G Fagan ställer sig skeptisk till påståendet om Livia som mördare. Men 

anmärker att det är många källor som nämner Livias deltagande och på frågan om det inte 

finns någon rök utan eld, medger han att ”they are at best unproven.”
16

 

Gunhild Vidén, professor i latin, presenterar ett liknande forskarläge kring Livia men här 

läggs mer koncentration på hur man under antiken såg på kvinnor i högre ställning och hur de 

porträtteras i antika källor, där män utgör den överväldigande majoriteten av dessa författare. 

En rad forskare tas upp i denna debatt om hur kvinnor porträtteras.
17

 Särskilt i debatten kring 

hur den antika historikern Tacitus kvinnosyn möjligtvis såg ut rasar debatten och Vidén 

nämner några av forskarna kring detta ämne med skiftande åsikter; Balsdon, Syme, 

Wuilleumier m.fl.
18

 Detweiler menar att det kan ses som mer än självklarhet att Livia skulle 

ha legat bakom minst ett mord (Agrippa Postumus) för att Tiberius skulle bli av med en farlig 

rival. Syme accepterar inte Tacitus beskrivningar utan diskussion men menar att Tacitus 

beskrivningar måhända är fruktansvärda men sanningsenliga medan Balsdon menar att 

Tacitus inte är en kvinnohatare men att Tacitus förgiftar Livias beskrivningar pga. att Tacitus 

ogillar hennes son Tiberius. Det senare hävdar även Vidén som hävdar att Tacitus väldigt 

sällan beskriver någon kvinna i en neutral kontext.
19

 

Även enstaka ord hos Tacitus hårdgranskas av vissa forskare för att försöka visa hur Tacitus 

medvetet försöker svartmåla Livia.
20

 I Tacitus Annaler beskrivs Livia nästan alltid med 

tilltalsnamnet; ”svärmoder, svärmor” (latin: ”noverca”).
21

 Något som enligt Fagan och Vidén 

ofta ses som negativt eller med misstänksamhet i många andra kulturer även i våra dagar. 

                                                 
15

 Barrett: Preface: XI. Barrett tar avstånd från tesen om Livia som mördare och intrigmakare då han försöker 

koncentrera sig mer på personen Livia och hennes historiska period.  
16

 TTC. The Teaching Company, Emperors of Rome, Course No. 3410 (36 delar varav en del är tillägnad Livia 

Drusilla, Augustus maka) 
17

 T.ex: Natalie Kampen. 
18

 Vidén: 9-14. Women in Roman Litterature. 
19

 Vidén: 14. Women in Roman Litterature. 
20

 Vidén som är professor i latin gör en sådan djupdykning i ordval gjorda av Tacitus. 
21

 Vidén: 18-19. Women in Roman Litterature. Se även professor Fagan. 
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Pga. Mina bristande latinkunskaper samt svårigheten med att få tag på de latinska texterna, 

kommer jag inte lägga större vikt på denna aspekt. Jag besitter helt enkelt för lite kunskap för 

att kunna tackla denna aspekt. 

 

Mitt bidrag till stacken 

Något som jag inte uppfattat att tillräckligt stor vikt har lagts vid, är den, enligt mig, 

intressanta frågan om varför de tre ”större” källorna om Livia (Tacitus, Suetonius och Cassius 

Dio) ”tjänade” på att baktala Livia, dvs. om de nu medvetet gjorde detta? Hur kan man så 

relativt säkert enligt vissa experters åsikter misstänkliggöra alla tre av dessa källor som 

samtliga (om än dock i varierande grad) beskriver eller antyder att Livia låg bakom någon 

eller fleras död, för att göra Tiberius till tronarvinge.
22

 Talesättet; ingen rök utan eld, 

summerar här min frågeställning. 

 

Nya fynd i dagens ljus 

Bara för att vi idag saknar de flesta antika skrifter och att de resterande vi faktiskt känner till 

inte är fullständigt bevarade, innebär inte det att det nödvändigtvis kommer att förbli så. 

Tvärtom ändras denna bild ständigt om än kanske inte så ofta. Ända tills på 1970-talet var en 

av Roms mest kända poeter; Cornelius Gallus verk och skrifter helt okända förutom en enda 

rad, nedskriven och citerad av en annan antik källa. Men så på 1970-talet fann man i en 

sophög vid ett romerskt fort i södra Egypten, en liten avriven del av papyrus. Papyrusen 

visade sig sen innehålla åtta nya rader med poetens text.
23 

Arkeologer hoppas och tror att gömda men bevarade skrifter eller åtminstone fragment (även 

inskrifter) kan upptäckas bland de bibliotek och andra byggnader som finns gömda i städerna 

Pompeji och Herculaneum som legat orörda sen Visuvius vulkanutbrott år 79 e Kr. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Egentligen är ordet tronarvinge inte helt korrekt med tanke på att titeln kejsare vid denna tid inte definitivt var 

helt fastställd samt att det inte hade hunnit bli en titulatur som gavs automatiskt genom arv.  
23

 Beard & Henderson: 38-39. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 12 Alexander Steinvall   

Frågeställningar 

När jag väl har blivit insatt i hur källorna förhåller sig till uppsatsens tema och frågeställning 

kommer jag försöka få fram varför författarna till dem möjligtvis har denna åsikt, dvs. kan 

deras ideologiska eller politiska föreställningsvärd ha påverkat framställningen av Livia och i 

så fall varför. 

Utöver detta kommer även energi läggas på hur högt uppsatta kvinnor i antikens Rom 

uppfattades bland romarna men främst författarnas möjliga syn. 

 

De frågor uppsatsen ska försöka besvara är: 

 Vad säger de antika källorna; Tacitus, Suetonius och Cassius Dio, och hur ställer de 

sig till teorin om att Livia skulle ha mördat alla Tiberius rivaler och kejsare Augustus 

för att se till att Tiberius blev kejsare? 

 

 Vad kan ligga bakom de antika författarnas åsikter om att Livias anklagas för morden? 

Mer konkret, var stod dem rent politikiskt i frågan/situationen? 

 

 Kan anklagelserna mot Livia ha skapats av den anledningen att hon var kvinna och då 

framförallt för att hon innehade stor makt – något som antikens samtid såg som 

otraditionellt, misstänksamt och negativt? Är t.ex. Andra kvinnor i liknande situation 

lika hårt kritiserade som Livia? 

 

 Finns det någon aspekt som inte har behandlats i lika hög grad som tidigare av 

författare och forskare? Kan det möjligtvis finnas nya infallsvinklar att stödja sig på? 
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Teori – olika aspekter på makt 

 

Kvinnors politiska makt i Rom 

Kvinnors politiska makt i antikens Rom var en främmande om inte otänkbar kombination.  

Förutom att kvinnor klassades som det ”svaga könet” ansågs de även sakna det ansvar som 

politiken krävde. 
24

 Det ansågs opassande och okvinnligt att kvinnor borde lägga sig i politik 

eller ens intressera sig för sådana saker som de ändå inte ansågs kunna förstå. Kvinnor 

saknade rösträtt i alla avseenden men saken var i praktiken inte så annorlunda för majoriteten 

av männen. Männen hade tillskillnad från kvinnor rösträtt men i praktiken krävdes det en 

förmögenhet för att ens kunna ställa upp som kandidat plus att rösterna från de rika hade mer 

inflytande än vanligt folk. Men medan männen kunde rösta ansågs kvinnor omyndiga, dvs. de 

var i de flesta fall underställda maken eller deras närmaste manliga släkting. Välbärgade 

kvinnor kunde dock inneha större politisk makt än de fattigaste männen; ”de kvinnor som 

fanns nära makteliten i Rom [kunde] få ett visst inflytande över politiken.”
25

 Om kvinnan 

också kom från en gammal och respekterad släkt inom en senat eller kejsarfamilj kunde hon, 

dock genom män, utöva ett visst inofficiellt inflytande. Även om idealet var att kvinnor inte 

borde syssla med politik fanns det kvinnor både med intresse och bildning inom detta ämne. 

Särskilt inom adelsfamiljerna ”fanns en strävan och vilja hos både män och kvinnor att 

påverka och styra politiken, men från helt olika utgångslägen.”
26

 Medan männen agerade 

inom den offentliga politiska miljön, agerade kvinnor på ett både inofficiellt och informellt 

plan. Vi kan inte heller bortse från det faktum att hustrun i varierande grad kunde påverka sin 

makes synsätt eller beslutsfattning från fall till fall. 

Men då kvinnor inte kunde sträva sig fram inom den hierarkiska politiken och göra politisk 

karriär som männen, försökte kvinnorna istället gynna sina egna familjers maktpositioner. 

Kvinnor kunde även genom giftermål mellan olika familjer skapa en social och därmed 

politisk enighet. 

 

 

                                                 
24

 Larsson: 8. 
25

 Larsson: 8. 
26

 Larsson: 15. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 14 Alexander Steinvall   

Ceasar-dynastin 

Augustus försökte under sin livstid grunda en dynasti där han genom adoption (då han inte 

hade några egna barn) skapa ett brett lager av möjliga kandidater som efterträdare. De flesta 

av Augustus tronarvingar och adoptivsöner dör dock innan de hunnit efterträda Augustus och 

innan de hunnit bli en maktfaktor att räkna med i maktens korridorer. 

Augustus fru Livia som själv kom från en mycket gammal och adlig släkt, hade sen ett 

tidigare förhållande två söner men som inte sågs som kandidater till tronen. Man kan bara 

undra vad Livia själv ansåg om detta men säkerligen hade hon nog föredragit att någon i 

hennes egen släkt blev kejsare. Också som moder måste Livia helt naturligt ha föredragit att 

hennes egna söner fick chansen att bli kejsare, och inte som nu helt förbises. 

Så på den enkla men neutrala frågan vem ”tjänade” på att Augustus kandidater till tronen gick 

bort? Det enkla svaret är då; Tiberius. 

Tiberius var inte särskilt populär varken hos Augustus eller hos folket och det krävdes många 

dödsfall innan han blev adopterad av Augustus och alla rivaler var borta. 

Även källorna, om dock indirekt, skyller dödsfallen och slutligen Tiberius utnämnande till 

efterträdare, på Tiberius mor och Augustus maka; kejsarinna Livia. Framförallt Cassius Dio 

berättar hur Livia faktiskt ska ha giftmördat självaste Augustus. 

Frågan är då, var det den ”makthungrige” Livia som i det fördolda lät mörda samtliga 

konkurrenter till sin äldsta son Tiberius? 

Eller är Livia oskyldig? Är hon falskeligen anklagad för detta hemska brott genom de antika 

källornas negativa syn. Var det författarna till dessa antika källor som lät ryktesspridning och 

egna moraliska värderingar påverka sin uppfattning av Livia? 

Vad talar då för att Livia ska ha varit en kallblodig mördare eller att hon helt enkelt blivit 

oskyldigt anklagad för detta? 

 

Genusmakt 

Den teori som varit mest rådande genom historien är Livia som en intrigmakare som genom 

list och mord ser till att hennes egen son Tiberius kan överta kejsarmakten. 

På senare tid har denna teori kritiserats. Livia ses istället som ett offer för rykten och att 

dåtidens författare som Tacitus, Suetonius och Cassius Dio medvetet smutskastar henne för att 

de själva är (i olika mån) kritiska till kejsarmakten. Det faktum att Tiberius ansågs som en 

”dålig” kejsare under sin samtid kan även ha smutskastat hans mor Livia. Att Livia var en 
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kvinna med stor makt ska bara ha gett henne negativa associationer, särskilt i en tid då de 

flesta ansåg detta som otraditionellt och mot rådande principer i det romerska samlivet. 

 

 

Material och Metod 

Denna uppsats behandlar frågan om Livia använde sig av mord för att göra sin egen son 

Tiberius tronarvinge eller de facto kejsare av Rom. De källor jag kommer använda mig av är 

följande:  

 

Suetonius: Kejsarbiografier. Översättning av Ingemar Lagerström. Wahlström & Widstrand 

klassikerserie. Värnamo. 2001. 

 

Tacitus: Annaler I-V: Från latin till svenska av Ivan Svalenius. Paul Åströms Förlag. 

Sävedalen. 2003. (Utgåvan är den senaste men dessvärre inte fullständig och därför använder 

jag mig av en äldre version som dock är fullständig.)  

 

Tacitus: Annaler I-VI; Översättning av Bertil Cavallin. Forum. Uddevalla. 1966. 

 

Tacitus: Complete works of Tacitus. Moses Hadas, mfl. Modern Library College Editions. 

USA. 1942. 

 

Cassius Dio: Dio´s Rome, Volume 1-6. (From Greek by Mr. Manning) Echo Library. 

Storbritannien. 2007. 

 

För att jag ska bilda en uppfattning om källornas påstående om Livia var en mörderska eller ej 

kommer jag att använda mig av de tre större antika källorna som tar upp Augustus och Livias 

situation, nämligen Suetonius, Tacitus och Cassius Dio. En jämförande studie dem 

sinsemellan kommer då ske. 

Vad dessa källor säger om Livia eller om hennes möjliga deltagande i Augustus eller hans 

adoptivsöner och tronarvingars död kommer att tas upp och behandlas. 

Författarna till dessa källor kommer också att sättas till sin historiska kontext och efter 

forskningsläge samt deras egna texter försöka utröna vad författarna ursprungligen ansåg eller 
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rättare sagt stod rent politiskt. Om det t.ex. skulle finnas någon särskild anledning till deras 

historiesyn eller samtida uppfattning, vad i så fall grundades den på. 

Slutligen på detta stycke är det värt att poängtera (särskilt när det gäller antika källmaterial) 

hur avsevärt lite av den dåtida antika litteraturen som fortfarande finns kvar idag. De texter 

som idag finns kvar utgör en ytterst liten minoritet av alla de antika skrifter och källor som 

fanns under antiken. Sådant förlorat källmaterial var sådant som författare som Tacitus 

använde sig av när han skrev ner sitt verk. Material som vi idag i bästa fall endast vet titeln 

eller författaren, om ens det. Av all den litteratur som skapades i antikens Grekland och Rom 

kan vi i bästa fall räkna med att maximalt 0.5 % har ”överlevt” tills våra dagar.
27

 

Detta behöver dock inte utesluta att nyare upptäckter av antika källor och skrifter inte kan 

göras i modern tid (se Forskningsläge). 

Källmaterialet är som sagt begränsat och vi kan inte helt utesluta att källorna kan ha 

förvanskats genom tiderna, både medvetna (t.ex. glorifiera eller kritisera vissa personer eller 

epoker) och undermedvetna sådana (t.ex. stav – och tolkningsfel). Detta ska alltid finnas i 

åtanke i såväl alla historiska områden som har ett förhållandevis begränsat källmaterial. I 

detta arbete kommer dock inte större vikt läggas på detta faktum. 

De antika källorna presenteras närmare i ett separat kapitel. Här diskuteras dock några 

generella problem som jag övervägt i min bearbetning av materialet. 

 

Översättningproblematiken 

När detta gäller framförallt antika källor ställs läsaren och forskaren inför en språklig barriär; 

latinet. Trots att det latinska språket vars grund utgör basen för många av dagens språk, 

franska, italienska, spanska, portugisiska och rumänska, anses latinet idag vara ett utdött 

språk.
28

 Som vid alla översättningar ställs frågan, hur exakt översatt är texten från originalet. 

Kan man t.ex. översätta svenska lagom till något annat språk på ett någorlunda korrekt sätt, 

särskilt med tanke på att ordet saknar någon som helst motsvarighet på något annat språk än 

svenskan? 

Latinska ord är inte alltid lätta att förklara eller helt översätta. Enligt Adrian Goldsworthy kan 

det latinska ordet virtues betyda: ”gudomliga personifikationer av dygder såsom… 

                                                 
27

 Uppskattningen är meningslös med tanke på att vi inte kände till hur många bibliotek det fanns eller hur deras 

kollektion såg ut. Ändå kanske uppgiften kastar sken av hur mycket som faktiskt har gått förlorat. 
28

 Även om detta är allmän rådande status finns det vissa som menar att latinet, per definition inte är utdött då det 

fortfarande dyker upp nya ord inom språket. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 17 Alexander Steinvall   

Tapperheten (Virtus).”
29

 Betydelsen eller snare översättningen slutar dock inte där: ”Virtus 

hade starka militära undertoner och handlade inte bara om fysisk djärvhet utan även om 

tillförsikt, moralisk styrka och de färdigheter som krävdes av både soldaten och 

fältherren…”
30

 och ”de unga aristokraterna uppfostrades att sträva efter virtus, där en viktig 

beståndsdel var att aldrig ge upp ens när man stirrade nederlaget i vitögat.”
31

 Ingemar 

Lagerström fyller på detta exempel med att det även kan betyda: tapperhet, duglighet, 

förmåga, förtjänst, dygd, redbarhet, högsinthet eller lite ironiskt som Lagerström skriver: 

”Var så god och välj!”
32

 

Latinska ord och översättningar ställer översättningen på sin absoluta spets. En latinsk text 

kan i regel översättas på ett stort antal olika sätt utan att vara antingen rätt eller fel. 

Lagerström beskriver sin uppgift i att översätta Suetonus som en ”ständig och svår kamp 

mellan plikten att vara originalet trogen och föresatsen att erbjuda, om inte en njutbar, så i 

alla fall läsbar svenska. ”
33

 

Vi vet att den romerska kulturen under minst ett halvt millennium ständigt ändrade form och 

karaktär efter tidsepok, situation och uppfattningar. Vi vet att latinet hade olika dialektiska 

skillnader mellan adeln och det vanliga folket men framförallt utanför Italien i provinserna 

hade det egna särdrag och varianter.
34

 

Idag kan man inte säkert säga om t.ex. Caesar på sin tid uttalades med ”ett” hårt C, dvs. K 

(Keasar), eller som idag uttalades med ett ”mjukt” C (Ceasar) även om det tidigare är mer 

troligt. 

Förutom allt övrigt jag tagit upp ska man också vara medveten om att vissa antika källor har 

sin speciella stil och översättningsproblematik. Jag kommer längre fram diskutera detta i 

detalj men väljer att ge ett exempel om historikern Tacitus. Tacitus undviker att använda sig 

av konventionella uttryck och använder gärna sällsynta ord mer än som egentligen är 

nödvändigt.  

En tysk forskare skriver att ”Tacitus leker formligen kurragömma med läsaren. Och klassar 

hans text som ”svår”.
35

 

                                                 
29

 Goldsworthy: 387. Linders: 10. 
30

 Goldsworthy: 49. 
31

 Goldsworthy: 576. 
32

 Lagerström: 9. 
33

 Lagerström: 10. 
34

 Lagerström: 9. 
35

 Linders: 266. 
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I denna uppsats kommer jag använda de översättningar som finns på antingen engelska eller 

svenska. Anledningen till att jag inte studerar dem på sitt ursprungsspråk; latin, beror helt 

enkelt på att mina latinkunskaper inte skulle räcka till att läsa källorna på deras originalspråk 

särskilt med omtanke av det som har tagits upp. 

 

Angående namnen 

De antika romerska kejsarnas familje- och släktband är inte alltid de lättaste att överskåda, 

särskilt inte då många personer kunde bära liknande och till och med samma namn och 

titulatur.
36

 Framförallt kvinnliga namn kan väcka förvirring då romarna ofta gav alla sina 

döttrar samma namn som sin mor. Hette modern t.ex. Agrippina fick även döttrarna heta 

Agrippina, detta även om det t.ex. fanns fler än två döttrar. Sällan gav man döttrarna tillnamn 

som; den yngre eller den äldre, även om detta kan ha använts som personligt tilltal men utan 

namn åtskillnad. I detta arbete nämns även historikern Tacitus som lätt kan misstolkas som 

sin namne kejsaren Tacitus. Notera även att alternativa stavningar kan förekomma t.ex. 

Caesar, Ceasar eller Gaius, Gajus beroende på vilken litteratur som eventuellt används. 

För enkelhetens skull kommer jag mestadels använda mig av de namn som vi mest förknippar 

med den historiska personen i fråga. Således kommer Gaius Octavius Thurinus alias Gaius 

Julius Caesar Augustus mestadels kallas för bara Augustus och Livia Drusilla alias Julia 

Augusta för bara Livia. Jag reserverar mig för att detta ibland kan leda till historiska 

felaktigheter i namnen och i titulaturen men jag väljer trots detta de historiska personernas 

mest kända namn för enkelhetens skull. 

I uppsatsen används ett flertal namn och alias och därför kommer jag att skriva en kort 

biografi av de personer som utgör huvudkaraktärer i detta arbete. Jag låter även infoga det 

Julii-Claudiska familjeträdet i bilagan för att försöka förenkla personernas släktband. 

 

Språket 

Eftersom jag inte är kapabel att läsa latin tillräckligt bra kommer mina källstudier utgå från 

icke latinska texter. Det språk som jag kommer att använda mig av blir först och främst på 

svenska men även på engelska. Självfallet kan man då diskutera den komplicerade frågan om 

översättningen gör originaltextens budskap och språk rättvisa. Jag är medveten om att det 
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alltid vid översättningar (oavsett språk) råder en balans mellan att hålla originalet troget och 

samtidigt översätta texten till i detta fall läsbar svenska.
37

 Jag kan hålla med om att denna 

fråga är relevant men pga. uppsatsens mål och sidutrymme kommer jag inte behandla denna 

fråga mer än nödvändigt.  

 

Övrigt källmaterial 

Förutom de antika källor som jag använder i denna uppsats finns det fler som behandlar denna 

period om än ibland bara delvis eller flyktigt. 

Det har i vissa fall under uppsatsens arbetsgång inte alltid varit lätt att komma över dessa 

antika källor. I Sverige har historiker rent allmänt och traditionellt inte forskat lika mycket om 

den antika perioden, utan mer hållit sig till senare historiska perioder, från medeltiden och 

framåt. Det är istället främst angloamerikanska världen med länderna runt Medelhavsområdet 

som intresserat sig för den antika världen och dess historia. 

Det är pga. Svårigheten att få tag på källmaterial som jag valt att studera tre antika källor: 

Tacitus, Suetonius och Cassius Dio. Detta medvetna val har gjorts för att de var lättast att få 

tag på men också att de utgör de mest berömda av alla andra källor. Det är dessa tre som ger 

den mest sammanhängande berättelserna om Livia och hennes samtid. Dessa tre källor är 

även de som mest har studerats och analyserats av moderna forskare och troligen även 

översatts till flest språk. Resterande källor är i vissa fall mindre sammanhängande och lägger i 

regel (av diverse olika orsaker) inte mycket mer text eller tid kring just Livia. T.ex. Marcus 

Velleius Paterculus alias Gaius Velleius Paterculus, nämner Livia men i mycket kortare delar 

då han mer eller enbart koncentrerar sig kring kejsar Tiberius där han är överväldigande 

positiv till densamme.
38

 

Källor som sägs behandla Livia på något sätt, i alla fall enligt Anthony Barrett är: 

Velleius Paterculus, Valerius Maximus, Philo Judaeus (svenska: Filon av Alexandria), Ovid, 

Seneca (den yngre), Plinus (den äldre),  

Förutom dessa nämns även en poettext vid namn Consolatio ad Liviam som tillägnas Ovid 

men som anses vara korrupt till stor del.
39

 

                                                 
37

 Från min sida anser jag att nyöversättningar borde göras på många av de antika skrifterna då språket ibland 

känns lite väl föråldrat.  
38

 Paterculus tjänade som soldat under Tiberius vilket bidrog till hans uppmuntrande ord om kejsaren. Vissa 

historiker menar att Paterculus är en intressant källa men att hans pro-Tiberius texter är väl magstarka ibland. 
39

 Barrett: 232. 
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Det kan även finnas andra verk som idag anses vara förlorade men som bevarade antika källor 

kan ha använts sig av. Dessa skulle i så fall vara; Augustus Comentarii (Commentaries), 

Claudius Comentarii och Agrippinas
40

 Comentarii, den senare ska ha skrivit sitt verk efter 

Germanicus bortgång och ska ha varit väldigt kritisk till Livia och Tiberius.
41

 

 

 

De antika källorna 

Det vi idag kallar historiker hade en annan innebörd under antiken. Romerska författare som 

vi idag klassar som historiker var egentligen mer korrekt uttryckt; författare. 

När man under antiken studerade litteratur och källor gjorde man inga analyser eller 

detaljstudier kring texter utan man ansåg mer att det var viktigare att berättelsen lät bra, än var 

historisk sanningsenlig. Om vi hårdrar det så kunde fakta få lida för att göra berättelsen mer 

intressant eller läsbar. Wistrand skriver att i antikens Rom ”rådde det i stort sett ingen tvekan 

om att historieskrivningen var en i första hand litterär verksamhet.”
42

 Gränsen mellan 

skönlitteratur och facklitteratur existerade inte som sagt inte under antiken. Historia och 

biografi var lika mycket skönlitteratur som vetenskap; ”Om kravet på skönlitterär form kom i 

konflikt med kravet på vetenskaplig exakthet, segrade ofta de skönlitterära aspekterna.”
43

 

Under Tiberius och såväl Augustus tid var det fria ordet ansträngt, i en tid då kejsarmakten 

var relativt ny tilläts troligtvis inte alltför reformkritiska och republikanska åsikter.  

Augustus insåg att författare kunde användas i hans propagandasyfte och hur de kunde hjälpa 

till att måla upp sina ideal som enväldig statsmakt.
44

 Särskilt skaldekonsten användes till detta 

ändamål även om alla skalderna inte alltid förhöll sig trogna kejsarmaktens propaganda. 

Aldrig någonsin tidigare hade skaldekonsten blomstrat som den gjorde under Augustus tid 

(även kallad skaldernas guldålder). 

Men efter Augustus död ändrades allt dramatiskt och det fria ordet och det fria 

meningsutbytet tog slut under kejsar Tiberius.
45

 Augustus adoption av Tiberius, år 4 e Kr 

brukar klassas som en vändpunkt inom litteraturen då man ser en ökad tendens att undertrycka 

                                                 
40

 Moder till Germanicus som sägs ha blivit giftmördad av Livia eller Tiberius. 
41

 Barrett: 230-232. 
42

 Wistrand: 114. Women in Roman Litterature. 
43

 Lagerström: 15. 
44

 Thylander: 192. 
45

 Tykesson: 188. 
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yttrandefriheten.
46

 Dock var det fortfarande ”fint” att skriva och man ältade om de gamla 

litterära motiven och litterära sammankomster som middagar och uppläsningar förekom.  

Pga. Kejsarmaktens krav på litteraturen och författarna kanske det inte är så konstigt att 

källorna (där t.ex. Tacitus är väldigt kritisk till kejsarmakten) som är förhållandevis kritiska 

till kejsarmakten är tillkomna efter tiden för Augustus och Tiberius. Hade Tacitus gett ut sitt 

verk under Tiberius styre hade det högst sannerligen mötts med onda blickar från Tiberius. 

 

Cassius Dio och hans verk 

Lucius Cassius Dio, men kallas också Dio Cassius, (163 (155?)– efter 229 e Kr
47

)). Dio kom 

från en ansedd grekisk familj där fadern hade varit romersk senator. Han blev medlem av 

kejsar Septimius Severus råd och under Alexander Severus var Dio ståthållare i Afrika, 

Dalmatien och övre Pannonien. År 229 var han konsul för andra gången med kejsaren själv 

som kollega! Men då Dio föll i onåd hos pretorianerna tvingades han utöva makten utanför 

staden Rom. Hans första arbete innefattade att spå järtecken och drömmar och det var då 

kejsare Septimius anställde honom. 

Dios största verk var; (han skrev tidigare ett verk om inbördeskrigen efter kejsare Commodus 

som nu är förlorade) Roms historia, Enligt honom själv ska han ha ägnat tio år att samla fakta 

och ytterligare tolv år åt att skriva verket.
48

 Verket var på 80 volymer varav vi har kvar de 

avsnitt som behandlas perioden år 69 f Kr -46 medan resten finns i utdrag gjorda av 

bysantinska lärda. 

Det har debatterats mycket om och hur mycket i så fall som har ändrats genom dessa 

bysantinska lärda. Barrett misstänker att dessa som har epitomiserat Dio hellre har omskrivit 

än summerat.
49

 

De som (i alla fall till största del) har fört Dio vidare anses vara Xiphilinus och Zonaras även 

om flera kandidater kan finnas.  

Liksom Tacitus ansåg Dio, att kejsarstyret var det enda som kunde ge romarriket stabilitet, 

detta även om han egentligen företrädde den traditionella synen på senatens maktställning. 

Trots sina brister är Cassius Dio, vår viktigaste källa till kejsartidens första århundraden, näst 

efter Tacitus. 
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 Linders: 93. 
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Cassius Dios stil 

I de tal som Dio lägger i de historiska personernas mun framför han själv ofta sina egna 

åsikter; t.ex. Låter han Maecenas tala inför Augustus, för att ett regeringsprogram som Dio 

själv skulle ha velat genomföra.
50

 

Dio utmärker sig är hans syn på att dåtidens gudar visade sin vilja genom järtecken, något 

som dock var dåtidens anda. Utöver detta anses Dio ha varit en seriös magistrat och 

skrivare.
51

 

Cassius Dio är den enda av antikens källor som berättar om Livias giftmord på Augustus.
52

 

 

Suetonius och hans verk 

Gajus Suetonius Tranquillus (ca 70-130 e Kr)
53

 är en författare vars liv vi inte vet mycket om. 

Han kan ha kommit från Nordafrika (Bone) men studerade troligtvis retorik i Rom. Suetonius 

blev känd som skriftställare och blev vän med Plinius d.y. Det var troligtvis tack vare Plinius 

som Suetonius blev sekreterare hos Trajanus och jobbade även för kejsar Hadrianus som chef 

för den avdelning där kejsarens skrivelser avfattades och arkiverades. Som chef för 

”riksarkivet” hade Suetonius tillgång till kejsarens korrespondens. Men Suetonius avskedades 

dock år 121, pga. etikettsbrott mot kejsarinnan Vibia Sabina. 

Suetonius var som skriftställare intresserad av att skriva biografier. Han skrev en stor samling 

levnadsteckningar över författare, filosofer och grammatiker; ”Om berömda män”. Utöver 

detta skrev Suetonius också kulturhistoriska och litterära ämnen. Hans mest kända verk är 

dock kejsarbiografierna (fullständigt bevarade utom början) som behandlas i denna uppsats. 

Kejsarbiografierna börjar med Julius Caesar och fortsätter till och med kejsar Domitianius. 

Suetonius var som sagt inte historiker och avsåg aldrig att vara just det. Han skriver istället 

biografierna tematiskt; först härstamning och ungdomstid, sedan vad personen gjort, ordnat 

efter ämnen som krig, byggegenskap e.d. och till slut personens död. Dessa skildringar 

illustreras genom anekdoter som ofta är skvalleraktiga och citerar brev. 

Suetonius jämförs ofta med Tacitus vilket inte är riktigt rättvist, dock var båda samtida och de 

skrev delvis om samma tid och personer. Men Tacitus är historiker medan Suetonius medvetet 
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föresatt sig att skriva biografier. Medan historikern sätter människan i det stora 

sammanhanget, sätter Suetonius, levnadstecknaren, in ”personerna i centrum och redogör för 

det yttre skeendet endast i den mån han anser det kasta ljus över den gestalt han vill 

skildra”
54

 Professor Fagan utesluter inte möjligheten att Suetonius kan ha stött sig på Tacitus 

verk och fakta men det är svårt att säga med säkerhet.
55

 

 

Suetonius stil 

Suetonius var genom sitt yrke välunderättad och hade sinne för det konkreta då han beskriver 

realistiskt hur kejsarna såg ut. Suetonius stil var att vara underhållande med en förkärlek för 

det skandalösa.
56

 

Suetonius anses generellt (så även Tacitus) ha gett en orealistisk bild av kejsare Tiberius då 

Suetonius anses ha använt sig av material (dock nedskrivna sådana) som byggdes på skvaller 

och sensationalism eller rent av elakt förtal, av vilket han valde att skriva ned.
57

 Som 

översättaren Ingemar Lagerström skriver: ”Det är dessutom rimligt att anta att Suetonius 

hade möjlighet att efter behag ösa ur en aldrig sinande källa av mer eller mindre trovärdigt 

skvaller kring kejsarna och deras familjer.”
58

 

Men Suetonius stil ses som i regel tydlig och går rakt på sak med väl valda ord. Språket är 

kompakt, korthugget och kärvt som lättas upp av hans intressanta detaljer. Hans stil är mer 

lättfattad än Tacitus och möjligen försökte Suetonius medvetet undvika retoriska knep och 

olika tolkningsalternativ. Man kan säga att Suetonius texter ger lite extra kött på benen 

gentemot Tacitus mer hårda stilrena text. 

 

Tacitus och hans verk 

Publius Cornelius Tacitus
59

 (ca 56- efter 118 e Kr)
60

 föddes troligen I Norditalien eller 

Sydfrankrike (Gallia Cisalpina eller Narbonensis) men uppgifterna är mycket osäkra. Han 

studerade i Rom och var känd som en framstående talare redan i sin ungdom. Tacitus var 
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senator och hade sin ämbetskarriär under kejsarna Vespasianus, Titus och Domitianus. År 

112-113 e Kr, under Trajanus tid, var han ståthållare i provinsen Asia. 

I våra dagar anser man att Tacitus var den störste av alla de romerska historikerna.
61

 Men så 

har det inte alltid varit. Under antiken var Tacitus (ironiskt kan tyckas) inte uppskattad som 

historiker under kejsartiden och inte heller under medeltiden fram till 1400-talet. Det var då 

man upptäckte de ofullständiga manuskript, sammanlagt tre stycken, som idag utgör grunden 

för alla moderna utgåvor av hans verk. 

Tacitus författarskap började när Trajanus blev kejsare år 98 e Kr och handlade om sin 

svärdfader Agricola och verket bär titeln eller De vita Julii Agricolae mer känd som bara 

Agricola, boken handlar om hans svärfaders ståthållarskap i Britannien och försvarar att 

Agricola (och Tacitus själv) inte gjorde någon opposition mot Domitianus tyranni. Samma år 

gav Tacitus ut sitt verk Germania, en etnografisk redogörelse över romarnas Germania. I 

Germania menar Tacitus att romarna har glömt bort sina egenskaper som; tapperhet (virtus) 

och känsla för frihet (libertas)
62

. I Tacitus verk Dialog om talarna
63

 (ca 101-2), behandlar han 

varför talekonsten enligt honom själv har förfallit sen republikens tid. Enligt Tacitus berodde 

förfallet på att talekonsten inte behövdes under kejsardömet, då en vis och välvillig kejsare 

härskade. Under republikens tid var situationen den helt omvända. 

Men Tacitus mest berömda text var hans historiska verk (Historiae) på 30 volymer
64

 (där 

hälften återfinns i våra dagar) och sträckte sig från kejsar Augustus död till Domitianus död. 

Historiae utkom ca 110 e Kr och behandlar de flaviska kejsarna. Enligt Tacitus skulle verket 

ha fortsatt berätta om kejsarna Nerva och Trajanus men så blev inte fallet. Istället skrev han 

Annales, som behandlar det Julii-Claudiska kejsarhuset, dvs. Augustus till Nero. 

Ursprungligen hade detta verk titeln; Ab excessu divi Augustii (Från den gudaförklarade 

Augustus bortgång) men som under 1500-talet fick namnet Annales (Årsböckerna).
65

 Tyvärr 

har inte hela detta verk bevarats till vår tid. 
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Tacitus stil 

Tacitus verk anses av många översättare som mycket svår att översätta. Professor Michael 

Grant skriver att Tacitus är ”the despair of the translator” (förtvivlan för översättaren) som 

instäms med en annan som bedömer översättningen som ett ”omöjligt arbete.”
66

 Ivan 

Svalenius som gav ut den senaste översättningen på Tacitus Annaler (dock ej fullständig 

sådan) skriver att ”Om man skulle följa hans lapidariska, koncentrerade stil skulle det ej bli 

läsbar svenska.”
67

 

Tacitus sätt att skriva bedöms som korthuggen och abrupt. Han undviker att använda vanliga 

uttryck och använder gärna sällsynta ord. Han är enligt Linders; ”svår”; ”han leker formligen 

kurragömma med läsaren.”
68

 

Latinska uttryck som är gångbara väljer Tacitus att förändra på ett sätt som endast kan finnas 

hos Tacitus och som saknas på något annat ställe inom den latinska litteraturen.
69

 Tacitus 

använder självklart orden men det är utmärkande hur ofta han ger dem en annan form än den 

normala och hur ofta han undviker den. Anledningen till detta kan enligt Cavallin bero på 

Tacitus ville skriva i ”korthet och uttrycksfullhet”
70

, kanske för att låta som en högtidlig och 

storslagen talare, något som antikens samtid såg honom som. Han skriver i ett pessimistiskt 

synsätt; hur förfärande det är att se orsakerna till hur människor dras ner i mänsklig låghet, 

uselhet, förnedring, med få tillfällen för någon storhet.
71

 

Men om man bortser från detta kan man efter lite möda upptäcka en ”mycket intelligent och 

subtil författare, som utan illusioner ser skeendets komplexitet. ”
72

 Till skillnad från 

Suetonius och Cassius Dio anses Tacitus i mindre mån ha fallit offer för skvaller och 

ryktesspridning. Tacitus själv skriver att: 

”Det romerska rikets väl och ve i forna dagar har skildrats av frejdade hävdatecknare. Ej 

heller då det gällt att förtälja Augustus tid har ärligt sökande andar saknats. Först med den 

tillväxande inställsamheten har de skrämda svikit. Tiberius och Caligulas, Claudius och 

Neros historia, under deras makts dagar förfalskad av fruktan, har efter deras fall 

komponerats av det färska hatet. Därav mitt beslut att skriva något om Augustus, då främst 
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hans sista tid, vidare om Tiberius kejsardöme och vad som kom efter honom. Dock varken för 

eller mot. Till ingetdera har jag orsak.”
73

 

Tacitus beskriver här något som liknar källkritik och berättar hur han själv strävar efter att 

vara neutral eftersom han inte likt andra har någon orsak av att ta parti. Idag vet vi att 

fullständig neutralitet i redogörelser aldrig helt kan uppnå en fullständigt neutral syn och 

därför bör vi även ta Tacitus citat med en nypa salt. Det är dock betänkande att Tacitus skriver 

detta i början av sitt verk och poängterar hur hans verk försöker ta fram ”sanningen” av det 

han förmedlar. Kanske är det därför Tacitus skattas så högt bland moderna forskare. 

Vi vet att Tacitus använde sig av goda källor, bl.a. Roms officiella tidning Acta diurna, 

senatens protokoll och samtida utsagor.
74

 Han borde även ha haft tillgång till andra författares 

verk och uppteckningar av tal av bl.a. kejsaren och många andra ledande män.
75

 Det som dock 

moderna forskare reagerar på är hur kritisk Tacitus är till kejsar Tiberius då man idag anser att 

Tiberius vara en bättre kejsare än vad Tacitus ger sken av.
76

 

 

Tacitus ideologi 

Tacitus var själv senator, dvs. han tillhörde ett gammalt samhällsskikt som i århundraden hade 

styrt i Romarriket men som nu stod under kejsarmakten. Senatens roll var nu bara i rent 

administrationssyfte eller rådgivning för kejsarna. Tacitus skulle även få uppleva 

kejsartyrannen Domitianus som försköt senaten och lät införa nya medlemmar av icke 

italienskt börd. Domitianus lät även avrätta och landsförvisa senatorer och filosofer eftersom 

han både fruktade och slog ner revolter och konspirationer från senatens sida. Tacitus var 

konservativ och pessimistisk inför sin samtid och framtid. Romarna hade enligt honom själv 

glömt bort gamla tiders dygder och moralkodex; virtus. Den sjunkande moralen bland 

romarna samt imperiets stora tillväxt hade gjort kejsardömet oundvikligt, enligt Tacitus.
77

 

Men även kejsardömet i sin tur verkar som en ond cirkel där det även ytterligare 

demoraliserar både härskarna och hans undersåtar; ”den förre frestas till despotism, de senare 

till servilitet.”
78

 De enda som undantagsvis går emot strömmen målas nästan alltid ut som 

                                                 
73

 Tacitus, bok 1:1. Svalenius: 8 
74

 Svalenius: 5. 
75

 Cavallin: 7. 
76

 Cavallin: 9. Se även Linders: 266. 
77

 Wistrand: 189. Women in Roman Litterature. 
78

 Wistrand: 189. Women in Roman Litterature. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 27 Alexander Steinvall   

stoiker eller med stoiskt inflytande.
 79

 Faktiskt var även Tacitus stoiker. Enligt Tacitus hade 

det gått så långt, så att även om romarna gjorde sig av med kejsarmakten skulle hela imperiet 

krossas; ”Caesar och staten äro så sammanvuxna, att de icke kunna skiljas utan bådas 

undergång. Staten behöver Cesar som huvud, Caesar staten som kropp.”
80

 Man skulle också 

kunna säga att romarna var tvungna att offra sin frihet mot freden. Utan kejsaren skulle 

imperiet oundvikligen kastas in i blodiga inbördeskrig och det bästa var därför att bita i det 

sura äpplet. 

 

Utklipp från vårt enda manuskript av Tacitus Annaler XI-XVI. Florence, Bibliotheca 

Medicea-Laurenziana, MS Laur. 68.2, fol. 6v. Beard, Mary, mfl; Classics - A very short introduction. Oxford 

University Press. Storbritannien. 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 Wistrand: 200. Women in Roman Litterature. Stoiker menade att människan måste försöka motstå de impulser 

som vi får av våra drifter som t.ex; kärlek, lust, hat, fruktan och smärta. Det man skulle sträva efter var ett 

sinnestillstånd där man hyllade visdom och återhållsamhet. 
80

 Wistrand: 191. Women in Roman Litterature. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 28 Alexander Steinvall   

De potentiella offren 

I denna del ger jag mest ”neutrala” skildringar av personerna medan jag därefter tar upp vad källorna säger. 

 

Augustus 

Få citat kan ge ett lika sammanfattande innehåll som detta: 

 

”Den blodsölade, hänsynslöse, slipat baksluge ynglingen Octavianus blir på några år till 

Augustus – den vördnadsvärde – till landets fader, som härskar stödd inte på skräck utan på 

den tillit han väcker och den kärlek som ägnats honom.”
81

 

 

En viss ironi kan skildras i citatet men Augustus väg till kejsarmakten var på intet sätt given. 

Augustus hade trots sviktande hälsa genom hela sitt liv visat prov på en ”analytisk förmåga 

och ovanlig beslutsamhet att genomföra sina planer.”
82

 Han visade även talang för att 

kompromissa om han kunde se till fördelarna. Innan han blev kejsare
83

 eller princeps hade 

han vunnit två inbördeskrig och undgått senatens åtgärder att förhindra envåldshärskare. 

Augustus föddes år 63 f Kr i staden Nola under namnet Gajus Octavius Thurinus.
84

 Augustus 

far var den förste i släkten (novus homo) som blev pretor och senator och som även skulle 

blivit konsul om han inte hade dött då Augustus var fyra år. Moderns namn var Atia, och hon 

var systerdotter till den kände Julius Caesar. Augustus deltog i Caesars fälttåg i Spanien år 45 

f Kr och fick då av senaten rangen som patricier. När Ceasar mördades befann sig Augustus 

inte i Rom då han studerade i Apollonia (nuvarande Albanien). När Augustus fick reda på att 

sin morbror Ceasar hade testamenterat honom som huvudarvinge for han till Rom. Detta 

retade Antonius (Caesars general) som hade hoppats få överta makten efter Ceasar. De båda 

männen kastades då in i inbördeskrig där Augustus tog parti för senaten. När dock Augustus 

begärde av senaten att få bli konsul nekade de honom vilket resulterade att han tågade mot 

staden Rom och senaten. Väl där tvingade han dem att utse honom till konsul och begärde 

fred med Antonius och generalen Lepidus, de beslutade att dela makten och de skapade då det 

Andra triumviratet.  Inbördeskriget fortsatte dock mot Ceasars mördare Brutus och Cassius 
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där triumviratet segrade. Ett nytt inbördeskrig skulle dock bryta ut inom triumviratet där 

slutligen Augustus stod som segrare efter att ha besegrat Antonius och drottningen av 

Egypten, Kleopatra. 

Efter att ha rensat allt maktmotstånd och oppositionella krafter satsade Augustus på att 

etablera en legitim och stabil maktbas. Han undvek att kalla sig för diktator och allt som 

kunde kopplas ihop med tyrannvälde, han ville inte begå samma misstag som sin morbror 

Julius Caesar. Han gömde sin makt genom mer ödmjukare titlar som princeps (den förste) och 

Augustus (den upphöjde) och på så sätt kunde hans nya makt lättare smältas bland både det 

politiska och folkliga planen. Augustus ville också skapa en dynasti genom hans egen familj 

men problemet var att han inte hade några egna söner. 

Han hade i sitt första äktenskap en dotter som han dock skickades i exil pga. Hennes många 

älskare. I hans andra äktenskap äktade han Livia Drusilla som redan hade en son; Tiberius, 

och väntade sin andra son; Drusus. Att Augustus äktade Livia innan hon fött Drusus sågs som 

en stor skandal i Rom. Augustus hade tre kandidater som tilltänkta efterträdare (Marcellus, 

Gajus och Lucius) men utav alla dessa skulle endast två komma att efterleva Augustus själv 

Augustus hade under hela sitt liv varit sjuklig av sig men så den 19 augusti år 14 e Kr
85

 

somnade han in för gott, 76 år gammal, på samma plats som han fötts i staden Nola i 

Campanien.
86

 Efter hans död skulle Livias första son Tiberius bli kejsare av Rom. 

 

Cassius Dio 

Cassius Dio är den källa som ger den mest beskrivna berättelsen om hur Livia ska ha legat 

bakom Augustus död: 

 

“So Augustus fell sick and died. Livia incurred some suspicion regarding the manner of his 

death, inasmuch as he had secretly sailed over to the island to meet Agrippa and thought to 

reconcile everything in a way satisfactory to all. She was afraid, some say, that Augustus 

would bring him back to make him sovereign, and so smeared with poison some figs that were 

still on trees from which Augustus was wont to gather fruit with his own hands. So she ate the 
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ones that had not been smeared, and pointed out the poisoned ones to him. From this or from 

some other cause he became ill …and passed away.”
87

 

 

Enligt Cassius blev Livia misstänkt för att ha legat bakom Augustus död. Motivet ska ha varit 

att Livia fruktade att Augustus skulle låta Agrippa Postumus komma tillbaks till Rom för att 

bli Augustus efterträdare. De ska nämligen ha träffats i hemlighet då Augustus reste och 

träffade Agrippa. Livia lät då smörja in fikon med gift som hon gav till Augustus. Pga. detta 

”eller av någon annan orsak” blev Augustus sjuk och avled. Nämnvärt är att Suetonius 

beskriver hur Augustus älskade gröna fikon.
88

 Detta är kanske inget bevis i sig men det 

stärker i alla fall möjligen hypotesen. Hade Augustus hatat fikon hade Dios redogörelse 

knappast förstärkts. 

Hur som helst, Dio beskriver här hur det ryktades om att Livia giftmördade sin make, kejsare 

Augustus. Dio anger inte definitivt sin egen ståndpunkt men anger både ett intressant och 

troligt motiv till dådet samt att hans redogörelser är mycket detaljerad. Faktum är att det är 

den mest detaljerade ”brottet” av alla potentiella mordoffer. Detta är dock inget bevis i sig för 

att det verkligen gick till så. 

 

Tacitus 

”Medan dessa och liknande utläggningar allmänt gjordes, blev Augustus sämre. Somliga 

misstänkte illdåd av hans maka.”
89

 

Augustus bortgång verkar Tacitus nämna som ett rykte om att Livia skulle ha legat bakom 

Augustus insjuknande. Inga ytterligare detaljer ges dock här. 

I samma not beskriver sedan Tacitus om mordet på Agrippa Postumus (se Agrippa Postumus).  

 

Suetonius 

Augustus död var lugn och fridfull. Till skillnad från Tacitus och Dio nämns inget här om 

mord eller konspiration. Augustus ska ha alltid ha förespråkat att helst vilja dö med uttrycket; 

”euthanasi”.
90

 Euthanasi hade dock inte den moderna benämning som vi har idag. Det 
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grekiska ordet euthanasia betyder enligt Lagerström “skön död”.
91

 Kanske kan detta ordval 

ha gett upphov till misstankarna om att Augustus inte dog en onaturlig död. 

 

 

Marcellus 

Marcus Claudius Marcellus (42-23 f Kr)
92

 var son till Augustus syster, Octavia och hennes 

första man Gajus Claudius Marcellus. Detta gjorde då Marcellus till Augustus systerson. 

Marcellus var Augustus främsta kandidat som hans efterträdare. I Augustus triumftåg, 29 f 

Kr, som hyllade hans seger vid Actium, fick Marcellus som var knappt tonåring äran att rida 

vid Augustus högra sida. År 25 f Kr deltog Marcellus tillsammans med Tiberius i kriget i 

Spanien. Tiberius verkade dock vara underställd Augustus favorit; Marcellus. År 25 f Kr gifte 

sig Marcellus med Augustus dotter Julia. Augustus beordrade att Marcellus skulle få kringgå 

reglerna och väljas till konsul tio år före vad lagstadgarna sade. Han var edil år 23 f Kr i Rom 

där han ordnade påkostade spel och var populär bland folket. Men på hösten år 23 f Kr avled 

Marcellus och Augustus höll i liktalet och lät Marcellus få sin sista vila i Augustus 

mausoleum. Augustus lät också uppföra Marcellus teatern till hans ära som fortfarande kan 

ses i dagens Rom. 

  

Cassius Dio 

Livia misstänktes för att ligga bakom mordet på Marcellus eftersom han favoriserades mer 

som tronarvinge än Livias egna barn. 

”Livia, however, was accused of having caused the death of Marcellus because he had been 

preferred before her sons."
93

 

Men Dio nämner att samma år (och året efter) som Marcellus dog, resulterade i många 

bortgångar: 

”This suspicion became a matter of controversy both in that year and in the following, which 

proved so unhealthful that great numbers perished during its progress.”
94
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 Dio: 49. Bok 53, not 33. 
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Det verkar mer troligt enligt Dio att Marcellus dog av naturliga orsaker då det kan ha rört sig 

om en smittsam sjukdom eller ett ovanligt ohälsosamt år. I en tid då bakterier och virus var 

helt okända kunde plötsliga dödsfall ibland kopplas ihop med gift eller mord. 

 

Tacitus 

Bok 1:3: 

”För att ytterligare säkra sin maktställning upphöjde Augustus systersonen Marcellus trots 

hans ungdom till pontifex och kurulisk edil. Marcus Agrippa
95

, visserligen av ringa börd men 

en duglig fältherre och hans segerhöljde medhjälpare, utmärkte han med tvenne på varandra 

följande konsulat. Då medhjälpare, utmärkte han med tvenne på varandra följande konsulat. 

Då Marcellus snart dog, blev Agrippa hans svärson och styvsönerna Tiberius och Drusus 

prydde han med imperatortiteln.”
96

 

Tacitus nämner här inga konspirationsteorier. 

 

Suetonius 

Suetonius nämner inget om något mord på Marcellus eller något liknande. 
97

 Detta gör att 

Cassius Dio är den enda av dessa tre källor som beskriver att misstankar riktades mot Livia 

och att det var hon som hade mördat Marcellus. Dio beskriver dock att året Marcellus dog var 

ett ohälsosamt år vilket gör det lika troligt att Marcellus dog av naturliga orsaker. Vi kanske 

kan misstänka att de övriga författarna delade denna åsikt då de inte nämner någon 

mordkonspiration.  

 

 

Germanicus 

Germanicus Julius Caesar (15 (eller 16) f Kr- 19 e Kr.) var son till Drusus och Antonia, 

brorson till Tiberius, Livias son.
98

 Germanicus ursprungliga namn var dock troligen Nero 

Claudius Germanicus där Germanicus var en ärftlig hederstitel som hans far Drusus tidigare 
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 Marcus Agrippa Vipsanius, Augustus närmaste man. 
96

 Svalenius: 8. 
97

 Lagerström: 110-111. Suetonius: Augustus, not 63. 
98

 Även om det inte rör arbetet kan det kanske vara värt att nämna att den yngste av Germanicus sex söner, Gaius 

eller mer känd som Caligula skulle bli Tiberius efterträdare. Av de tre döttrarna blev Agrippina mor till kejsar 

Nero. 
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innehavt. För att försäkra tronföljden adopterade kejsare Augustus år 4 e Kr Tiberius som i sin 

tur adopterade Germanicus (som troligen skulle vara arvprins) trots att Tiberius redan hade en 

egen son.
99

 Germanicus gifte sig med Augustus dotterdotter Agrippina. 

Germanicus tjänstgjorde som framgångsrik fältherre och adjutant till Tiberius vid Rhen och i 

Pannonien. Då ett allvarligt myteri bröt ut bland legionerna i både Pannonien och Rhen 

utropade de Germanicus till kejsare istället för Tiberius. Men Germanicus var lojal till 

Tiberius och straffade upprorsledarna. Germanicus fortsatte framgångsrikt kriget i Germanien 

och då han själv ansåg att kriget snart kunde vinnas återkallades Germanicus hem till Rom på 

order av Tiberius. Väl i Rom fick Germanicus dock fira en ståtlig triumf. 

Enligt Tullia Linders, professor emerita i antikens kultur och samhällsliv, var förhållandet 

mellan Germanicus och Tiberius ansträngt. De hade olika åsikter om Roms expansionspolitik 

och deras personligheter var raka motsatser. Germanicus var populär både bland vanligt folk 

och legionerna medan Tiberius var ”dyster och otillgänglig”
100

 och inte lika populär. 

Förhållandet dem emellan försämrades ytterligare då Germanicus reste till Egypten utan 

Tiberius godkännande samt där också delade ut brödsäd ur de statliga förråden till folket. 

Då Germanicus lämnade Egypten reste han till Syrien där han blev allvarligt sjuk och hävdade 

själv att han blivit förgiftad. Germanicus dog slutligen år 19 i Antochia. 

 

Cassius Dio 

Germanicus var populär bland folket men när han dog ska Tiberius och Livia ha varit ”väldigt 

nöjda”, enligt Dio. 

“At the death of Germanicus Tiberius and Livia were thoroughly pleased, but everybody else 

was mighty afflicted.”
101

 “Piso
102

 was brought before the senate by Tiberius himself on the 

charge of having murdered Germanicus, but succeeded in securing a postponement and 

committed suicide.”
103

 

Piso beskrivs här ha varit anklagad för mordet på Germanicus men innan domen kom tog Piso 

självmord.
104

  

                                                 
99

 Linders: 123. 
100

 Linders: 124. 
101

 Dio: 135. Bok 57, not 18. 
102

 Gnaeus Calpurnius Piso, var ståthållare tillsatt ståthållare i Syrien av Tiberius och Germanicus tilltänka 

rådgivare. Linders: 124. 
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 Dio: 136. Bok 57, not 18. 
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 Dio: 136. Bok 57, not 19.  
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I bok 57, not 19, berättar Dio hur Tiberius ändrar karaktär efter att hans rival har försvunnit: 

”Tiberius who had hitherto been the author of manifold meritorious works and had made but 

few errors, now, when he ceased to have a rival in view, changed to precisely the reverse of 

his previous conduct, which had included many excellent deeds.”
105

 

 

Längre fram blir dock Dio mer kryptisk och det lyfts fram hur folk ”våldsamt dör” (jag tolkar 

det som en icke naturlig död) i Tiberius omgivning: 

 “For there is not a man who was ever counsel with Tiberius that did not meet a violent death, 

but in the first place there was Quintilius Varus, and next Gnaeus Piso, and then Germanicus 

himself, who perished violently and miserably.”
106

 

Tiberius nämns inte direkt men det antyds. I vilket fall som helst så lyser Livia med sin 

frånvaro. Att hon ska ha blivit nöjd över Germanicus död räcker inte för att anklaga henne för 

mordet.
107

 

 

Tacitus 

Germanicus reste år 19 e Kr till Egypten vilket ansågs förbjudet utan kejsarens tillåtelse. 

Augustus tidigare rival Antonius hade med hjälp av det rika Egypten hotat Augustus i 

inbördeskriget och utsatt Italien för hungersnöd genom att strypa matleveranserna från 

Egypten. Augustus hade därför i efterhand pga. risken för nya inbördeskrig strängt beordrat 

att senatorer och andra romerska maktmän inte fick resa till Egypten utan tillstånd av 

kejsaren. Tacitus skriver hur: ”Tiberius klandrade Germanicus för denna hans handling och 

klädsel – dock i milda ord – i stränga för att egenmäktigt beträtt Alexandria utan kejserligt 

tillstånd.”
108

 

Man kan därför förstå att Tiberius reaktion var som den var; Germanicus som var populär 

både bland folket och legionerna befann sig trots förbud på en plats vars resurser allvarligt 

kunde hota Tiberius ställning i Rom. Tacitus skriver om Egypten: ”Landet fick därmed en 

särställning. Denna provins, denna nyckelpunkt till lands och till sjöss, måste i ofred hållas, 

hur svagt försvaret, hur stark fienden än var, Italien fick ej utsättas för hungersnöd.”
109
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 Dio: 136. Bok 57, not 19. 
106

 Dio: 137. Bok 57, not 20. 
107

 Se även Cassius Dios beskrivningar om Agrippa Postumus där Germanicus nämns i sammanhanget. 
108

 Tacitus, bok 2:59. Svalenius: 57. 
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 Tacitus: 2,59. Svalenius: 57. 
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Germanicus hade begått en stor orätt, en olaglig handling. Oavsett skälet till att Germanicus 

vistades i Egypten,
110

 kan Tiberius ha sett det som ett reellt hot. Germanicus som var både 

populär bland folket och soldaterna befann sig på en plats som Augustus hade förbjudit att 

visats utan tillåtelse pga. risken att det kunde hota Italien och Roms säkerhet. Således kan 

detta ha varit motivet till mordet på Germanicus En annan intressant teori som Tacitus tar 

upp, handlar om hur både Germanicus och hans far Drusus ville återinsätta senatens makt 

eller som Tacitus beskriver det: ”… de härskande ogillar frihetsälskande, folkkära söner, 

dessa två har undanröjts just därför att de planerat återge det romerska folket frihet och 

rätt”.
111

 

 

Bok 2:69 – 2:74: 

När Germanicus återkom från Egypten fann han alla sina order till legionerna och städerna 

upphävda eller ändrade till sin motsats. Härav hårda anklagelser mot Piso, ej mindre häftigt 

bemötta av denne. Så beslöt Piso att lämna Syrien. Men när Germanicus insjuknade stannade 

han kvar. Bud kom dock att Germanicus blivit bättre… Därefter begav han [Piso] sig till 

Seleucha, där avvaktande utgången av Germanicus sjukdom. Denne hade nämligen åter 

insjuknat, nu så mycket värre som han var övertygad om att han förgiftats av Piso. Vid hans 

[Germanicus] bostad fann man nämligen nergrävda längs väggarna likrester av människor, 

trollformler och besvärjelser med Germanicus namn inristade på blytavlor, blodfläckad aska 

med nedbrända ben och andra hemska ting som troddes kunna viga människosjälen åt 

underjordens makter. Därtill beskylldes Pisos utsända agenter för att spana efter tecken på 

försämring av Germanicus hälsotillstånd.” 

Allt detta gjorde Germanicus vred men också oroad. Om hans hus stod under bevakning, om 

han måste utandas sin sista suck under fiendens ögon, hur skulle det då gå hans arma maka, 

hans omyndiga barn? Giftet syntes Piso verka för långsamt: han skyndade och drev på att 

han ensam skulle bli herre över provinsen och dess garnisoner. Men så kraftlös var 

Germanicus ännu inte; vinsten av mordet skulle ej stanna hos mördaren.”
112

 

                                                 
110

 Tacitus beskriver istället hur hank an ha efterapat den framgångsrika romerska fältherren Scipio Africanus. 

Tacitus: 2,59. Suetonius skriver det berodde på hungersnöd i landet, Tiberius, not 52. 
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Germanicus beordrade att Piso skulle lämna provinsen och avsade deras vänskap. Piso 

brådskade dock inte ifall ”Germanicus död öppnade Syrien för honom igen.”
113

 

Här kommer de första anklagelserna om att Germanicus ska ha blivit förgiftad och mördaren 

anses vara Piso. Pisos motiv kan ha varit att försöka ta makten över det område Germanicus 

förvaltade samt att de bägge männen inte kom bra överens. 

 

Bok 2, not 71: 

”En liten tid trodde man att Germanicus skulle tillfriskna, men snart mattades han åter och 

då slutet nalkades talade han till de närvarande vännerna sålunda: Om jag [Germanicus ord] 

dog en naturlig död kunde jag rättmätigt klaga även inför gudarna för att de i en förtidig död 

ryckt mig, ännu en yngling, från mina föräldrar, barn, fädernesland. Nu är det Pisos och 

Plancinas
114

 brott jag faller offer. Tag därför min sista bön till ert hjärta. Sägen min fader 

och min broder hur grymt och ondskefullt jag behandlats, hur försåt omvärvt mig och givit 

mitt arma liv ett ömkansvärt slut. De som röres av den förväntan jag hyst om framtiden, mina 

blodsförvanter, ja också den som avundades mig under min livstid, skall begråta att jag, i min 

mannaålder, som överlevt så många krig, fallit offer för en kvinnas list… Vännerna fattade 

den döendes hand och svor att förr dö än uppgiva hämnd.”
115

 

  

I denna not 71 beskriver Tacitus hur två personer låg bakom mordet på Germanicus, nu är det 

förutom Piso även hans fru; Plancina. Alternativt kanske man kan tolka ”en kvinnas list” på 

möjligtvis Livia men detta känns väldigt långsökt och jag anser det troligen syftar på Plancina 

(som också anses vara giftmörderska hos Tacitus). Hämndtemat förstärker misstankarna om 

mord framför naturlig död men är knappast ett bevis. 

 

Bok 2, not 72: 

Men Germanicus tillägger till sin maka att: ”vid minnet av honom och deras gemensamma 

barn – att lägga bort sitt arroganta övermod, böja sig under det hårda ödet och vid sin 

återkomst till huvudstaden ej genom utmanande uppträdande reta de mäktigare. Så talade 

                                                 
113
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han till henne inför vittnen; inför fyra ögon skall han ha varnat henne för Tiberius. Kort 

därefter avled han.”
116

 

 

Germanicus ber sin fru Agrippina, att akta sig för Tiberius. Något skäl anges inte och det sägs 

som sagt inte rent ut, om Tiberius låg bakom mordet antyds det men det sägs inte rent ut. 

Sammanfattningsvis finns det här tre potentiella mördare; Piso och hans fru Plancina och 

självaste kejsar Tiberius. Livia dock nämns över huvud taget inte här! 

Men på punkten om Germanicus verkligen förgiftades verkar Tacitus tveksam, i alla fall 

tenderar han att bli mer sådan, eller i alla fall så kryptisk att det liknar en gissningslek: 

”Okänt är om kroppen företett tecken på förgiftning. Tolkningarna blev olika alltefter 

förutfattad mening, antingen sympati för honom eller anslutning till Piso.”
117

 

 

Tar Tacitus bort hela anklagelsen här? Eller försöker han gräva fram sanningen bland ryktena 

men förgäves avslutar detta stycke med visord som lika gärna kunde varit som att singla slant. 

Det verkar som att Tacitus beskriver vad motivet kan ha varit om Germanicus blev 

giftmördad men om det nu var det egentliga fallet låter Tacitus läsaren bestämma. En tanke 

här är att vi kanske inte ska se detta som ren spekulation eller ryktesspridning. Tacitus kan ha 

velat beskriva hopplösheten i att bevisa om det rörde sig om gift eller ej, den tidens 

obduktionskunskap var inte som vår och vem skulle ens våga anklaga kejsarmakten för mord? 

Kort sagt menar Tacitus att oavsett gift eller ej fanns det sannolika trovärdiga motiv till 

mordet. Många människor verkar ha tjänat på att se Germanicus undanröjd enligt honom. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det antyds att Piso och hans fru Plancina och kejsar 

Tiberius låg bakom mordet, men detta sägs inte rent ut och det verkar råda förvirring om det 

verkligen var gift som avslutade Germanicus liv år 19 e Kr. 

Återigen nämner jag detta eftersom det är väldigt intressant. Av alla dessa personer eller 

potentiella offer och där Tacitus är den mest kritiska till Livia, nämner Tacitus över huvud 

taget inte hennes namn i samband med mordet på Germanicus. Här verkar det istället som om 

Tiberius eller Piso och hans fru ligger bakom mordet. 
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117

 Tacitus: bok 2, 73. Svalenius: 59. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 38 Alexander Steinvall   

Suetonius 

”I sina försök att bekämpa Germanicus gick han [Tiberius] så långt att han förringade 

dennes [Germanicus] lysande bedrifter och framställde dem som värdelösa och hånfullt 

kallade hans ytterst ärofulla segrar skadliga för romerska folket. När Germanicus på grund 

av en omfattande och hastigt uppkommen hungersnöd utan att tillfråga honom begav sig till 

Alexandria, framförde Tiberius sina klagomål i senaten. Man tror även att det var han som 

låg bakom det mord på Germanicus som utfördes av Syriens ståthållare Gnaeus Piso. Det 

finns även de som menar att när Piso stod anklagad för detta brott skulle han ha visat den 

skriftliga ordern, om Tiberius inte i hemlighet låtit frånta honom denna, som han skröt med 

att han hade, och sedan döda honom. Till följd av detta skrev man lite här och var och ropade 

i kör på nätterna: Ge oss Germanicus åter! Tiberius gav sedan själv näring åt denna 

misstanke genom att på grymt sätt förfölja Germanicus maka och barn.”
118

 

Här är det Tiberius som påstås vara mördare (i alla fall verkar det ha varit han som gav 

ordern) av Germanicus och Livia nämns inte med ett enda ord. Orsaken kan ha varit att 

Germanicus hade retat Tiberius eller gått för långt när han besökte Egypten utan kejserligt 

tillstånd. Om relationen mellan dem var spänt innan borde det definitivt inte blivit bättre efter 

att Germanicus reste till Egypten. 

 

 

Agrippa Postumus 

Marcus Vipsanius Agrippa Postumus alias Agrippa Postumus alias Postumus Agrippa (12 f 

Kr – 14 e Kr) fick sitt namn då han föddes efter att fadern Agrippa hade gått bort. Postumus 

var ”utan verklig bildning, en dålig karaktär och enfaldigt stoltserande med sin 

kroppsstyrka”
119

 och det sägs att detta var anledningen till att Augustus lät skicka Postumus 

till ön Planasia i exil. 

Efter att Augustus adoptivsöner (Lucius och Gaius, som även var bröder till Postumus) hade 

gått bort adopterade Augustus Agrippa Postumus tillsammans med Livias son Tiberius 
120

 

Agrippa Postumus var vid adoptionen det sista barnet i livet av hans syskonskara av 

föräldrarna Agrippa och Julia.  

                                                 
118

 Lagerström: 170. Suetonius: Tiberius, not 52. 
119

 Tacitus 1:3. Svalenius: 9. Andra källor är lika hårda vid Agrippa. 
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Olika versioner nämns om orsaken till Agrippas död, dock vet man att han mördades strax 

efter Augustus bortgång år 14 e Kr. Men vem som låg bakom mordet är omstritt. 

 

Cassius Dio 

För att inte upprepa mig hänvisar jag till det som Cassius Dio nämner om Augustus död (där 

även Agrippa Postumus nämns) tidigare där Livia beskrivs som mördaren till Augustus 

medan detta avsnitt beskriver hur Tiberius eller kanske Livia mördade Agrippa Postumus. 

Bok 57, not 3 nämner hur Tiberius var osäker på legionernas lojalitet och fruktade 

Germanicus popularitet bland dem. Tiberius höll sig då undan hemma och skyllde på 

sjukdom; ”… often feigned sickness and remained at home”.
 121

 Men när Tiberius fick reda på 

att Livia ”kept the empire for him” mot Augustus vilja väntade Tiberius att ta makten 

eftersom han inte ville det skulle se ut som att Livia gav honom makten, utan att det kom från 

senaten genom tvång.
122

 

Men Dio skriver efter detta att detta inte är troligt utan skyller på Tiberius vanliga sätt att 

agera. Han ville se responsen från folket och senaten, både för att försäkra sin egen säkerhet 

men också skapa mer legitimitet och hindra uppror; ”disturbance among the soldiers.” 

Jag väljer att ta med hela not 3 ur Cassius Dio: 

 

“Tiberius acted in this way at that time chiefly because it was his nature and he had 

determined upon that policy, but partly also because he was suspicious of the Pannonian and 

Germanic legions and feared Germanicus, the ruler of the Germany of that day and a 

favourite of theirs. He had previously made sure under of the soldiers in Italy by means of the 

oaths established by Augustus; but as he was suspicious of the others he waited for either 

possible outcome, intending to save himself by retiring to private life in case the legions 

should revolt and prevail. For this reason he often feigned sickness and remained at home, so 

as not to be compelled to say or do anything definite. I have even heard that when it began to 

be said that Livia against the will of Augustus had kept the empire for him, he took such 

action that he might appear to have received it not from her (with whom he was on very bad 

terms), but under compulsion from the senators through surpassing them in excellence. Again 

I have heard that when he saw the people were cool toward him he waited and delayed in 

                                                 
121

 Dio: 125. Bok 57, not 3. Denna not är lång och väldigt svårtolkad med mycket antydningar efter varandra. 

Det Dio verkar vilja få sagt är att tiden strax efter Augustus död var väldigt osäker. 
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order that they in the hope of his voluntarily resigning the empire might not adopt rebellious 

measures until he had secured un unshakable control of the government. Still, I do not record 

theses stories as the true causes of his delay, but rather his usual disposition and the 

disturbance among the soldiers. 

He [Tiberius] sent some one from Nola
123

 and had Agrippa [Postumus] killed at once. Yet he 

declared this had not been done by his order and he threatened the perpetrator of the deed. 

Instead of punishing him, however, he allowed men to invent versions of the affair some to the 

effect that Augustus had put him out of the way just before his death, others that the centurion 

who was guarding him slew him on his own responsibility for some revolutionary dealings, 

others that Livia and not Tiberius had ordered his death.”
124

 

 

Dio nämner hur Tiberius låg bakom dådet och hur han försökte täcka igen spåren. Livias 

medverkan nämns eller antyds men huvudansvaret läggs på Tiberius för mordet på Agrippa. 

Lustigt är det dock att Tiberius ska ha sänt ut ”någon för att döda Agrippa” från Nola om han 

inte var där? Men antingen var Tiberius redan där eller kom dit och sen gav ordern eller var 

det Livia som gav ordern? Rent praktiskt kan det helt enkelt ha varit så att det lojala 

pretoriangardet (kejsarens livvakt) var stationerad i Nola med den döende kejsaren och 

oavsett vem som gav ordern (troligen Tiberius om vi ska tro Dio) var pretoriangardet det helt 

naturliga och lämpade valet. 

Livia nämns dock här som att hon mot Augustus vilja inväntade Tiberius efterträdde och 

respons, vilket får oss att tro att Tiberius varken var där I Nola (i så fall bör Tiberius ha tagit 

makten genast) eller var tilltänkt efterträdare till Augustus. Det kan då faktiskt ha varit Livia 

som då gav ordern från Nola att skicka ut någon därifrån. Det sistnämnda nämns i slutet av 

noten men jag uppfattar det mer hos Dio, att Tiberius låg bakom Agrippas mord. Det är bara 

genom rykten som Dio säger att Livia ska ha gett makten till sin son mot Augustus vilja. 

Ryktena om Livias inblandning i mordet på Agrippa antyds men sägs vara skapade av 

Tiberius själv för att väcka förvirring. 

Dio fortsätter i nästa not (bok 57, not 4); 
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”This rival [Agrippa Postumus] then, he had removed from the scene immediately, but there 

remained Germanicus, whom he feared mightily.”
125

 

 

Dio säger mer eller mindre rent ut att en rival återstår; Germanicus, medan Tiberius andra 

rival; Agrippa, nu är undanröjd. Dio antyder mord och planerat sådant från Tiberius sida. 

 

Tacitus 

Bok 1, not 5: 

”Det ryktet kom i svang att Augustus några månader tidigare med blott få förtrognas vetskap 

och åtföljd endast av Fabius Maximus begivit sig till [ön] Planasia för att besöka Agrippa 

Postumus. Man visste berätta om många tårar på ömse sidor, tecken på försonande 

tillgivenhet och därav förhoppningar om att ynglingen skulle återbördas till morfaderns hus. 

Detta sades Maximus ha yppat för sin hustru Marcia, denna för Livia. Tiberius fick vetskap 

därom. Kort därefter avled Maximus – måhända han själv sökt döden. Vid hans begravning 

skall Marcia djupt bedrövad ha anklagat sig själv för att hon varit orsak till sin mans död. 

Huru därmed än må förhålla sig, hade Tiberius knappt hunnit till Illyrien förrän han 

återkallades av ett moderns brådskande bud. Man vet ej säkert om han i staden Nola funnit 

Augustus vid liv eller redan död. Med stark vakt hade Livia avspärrat huset och 

tillfartsvägarna, då och då utsändande lugnande bulletiner, tills efter erforderliga mått och 

steg nyheten att Augustus slutat och Tiberius trätt till meddelades i en och samma 

kommuniké.”
126

 

”1:6 År 14   Den nya regeringens första illdåd var Postumus Agrippas död… Ej med ett ord 

berörde Tiberius det i senaten. Han låtsades att det fanns en Augustus befallning till den 

officer som förde befälet över vaktmanskapet att ej tveka döda Agrippa, så snart Augustus 

gått bort. Förvisso är det sant att Augustus fällt månget bittert anklagande ord om ynglingens 

vandel och han hade genom senatsbeslut låtit sanktionera förvisningen, men han lät aldrig sin 

hårdhet föra sig till mord på de sina. Ej heller är det sannolikt att han offrat dottersonens liv 

för styvsonens [Tiberius] framtida väl. Närmare sanningen torde det vara att Tiberius och 
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Livia, den förre av fruktan, den senare av styvmoderligt hat, varit tillskyndare av den 

misstänkte och avskydde ynglingens död.”
127

 

Tiberius förnekade all kännedom om detta dåd; 

 

”förnekade Tiberius att någon sådan [order om mordet på Agrippa] hade givits och sade att 

saken skulle underställas senatens prövning.” Tacitus nämner en viss Sallustius Crispus som 

sägs ha varit den som vidarebefordrat ordern om mordet på Agrippa. Dock valde man att 

lägga locket på, ”Därför manade han Livia att ej låta hovets innersta tankar, de förtrognas 

råd eller militära planer komma till allmän kännedom.”
128

 

 

Suetonius 

”Den som dödade denne [Agrippa] var en militärtribun som förordnats att vakta honom, och 

han utförde dådet efter att ha läst ett brev i vilket han beordrades att döda honom. Det är 

oklart huruvida det var Augustus som efterlämnat detta brev vid sin död i syfte att förhindra 

oroligheter efter sin bortgång, eller om det var Livia som dikterat det i Augustus namn, och 

om hon i så fallgjort det med eller utan Tiberius vetskap. När tribunen meddelade att han 

utfört befallningen, svarade Tiberius att han inte gett någon sådan order och att tribunen 

skulle ställas till svars inför senaten. Avsikten var tydligen att söka undgå kritik just då, ty 

senare drog han tystnadens slöja över hela historien.”
129

 

 

Det står väldigt klart här att Agrippa mördades men av vem? Suetonius menar här att fyra 

personer kan vara skyldig till mordet; militärtribunen, Livia, Augustus eller Tiberius. 

Militärtribunen skuld läggs ganska snabbt åt sidan, naturligt kan man också tänka sig att han 

agerade på order från högre ort. Vem det nu var säger inte Suetonius och det kan lika väl ha 

varit Livia själv (med eller utan Tiberius vetskap) men också fullt troligt Tiberius och även 

Augustus. 
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Gaius och Lucius 

Gajus Lucius Caesar (20 f Kr - 4 e Kr) och Lucius Julius Caesar (17 f Kr – 2 e Kr), var söner 

till Marcus Vipsanius Agrippa och Julia.
130

 Gajus adopterades vid tre års ålder (år 17 f Kr), 

tillsammans med sin nyfödde bror Lucius av deras morfar kejsar Augustus. Augustus stod 

själv för en del av lärandet då de utbildades att bli kommande tronarvingar. När Gaius var 15 

år utsågs han till konsul (trots att det var emot reglerna) för år 1 e Kr och blev senator. Båda 

bröderna belönades med titeln princeps iuventutis, en ärorik titel som markerade dem som 

tronarvingar och båda skickades ut på offentliga uppdrag.
131

 År 1 e Kr skickades Gajus till 

Orienten på viktigt militärt uppdrag med flera andra generaler vid sin sida. Lucius Julius 

Caesar dog i Gallien år 2 e Kr. Bara 18 månader innan sin bror, dog även Gaius under ett 

uppror i Armenien då han blev dödligt sårad och dog år 4 e Kr. 

Gajus och Julius död var ett hårt slag mot deras morbror Augustus som hoppades de skulle 

föra vidare kejsartiteln inom familjen. Bröderna hedrades efter sin död med bl.a. tempel. Efter 

deras död blev Tiberius och Agrippa Postumus huvudkandidater efter kejsare Augustus. 

 

Cassius Dio 

Under en belägring i Armenien skadades Gaius och avled på återfärden till Rom. Men innan 

Gaius avled dog även hans bror Lucius. Livia ryktades ligga bakom dessa bortfall, särskilt 

med tanke på att Tiberius var på väg tillbaks till Rom, enligt Cassius. 

 

”His [Gaius] death was due to a sudden illness. In connection with both these cases, 

therefore, suspicion rested upon Livia, and particularly because the return of Tiberius from 

Rhodes to Rome occurred at this time.”
 132

 

 

Dio verkar inte själv tro på detta påstående utan bara beskriver hur ryktena gick samt varför 

de uppstod; Tiberius återvändande till Rom. Men jag förstår inte riktigt vad Tiberius återfärd 

kunde ha med detta att göra, träffades de möjligen på vägen till Rom eller fanns det en orsak 

till att mörda Gaius (och Lucius) innan eller vid samma tillfälle som Tiberius reste till Rom? 

Cassius Dio anger inte vad Tiberius avfärd hade med saken att göra men skriver att en 
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astrolog/siare (vid namn Thrasyllus) ska ha berättat för Tiberius om meddelandet från Livia 

och Augustus, att återvända till Rom; 

 

”Thrasyllus had such a clear knowledge of all things that when he descried approaching afar 

off the boat which brought to Tiberius the message from his mother and Augustus to return to 

Rome, he told him in advance what news it would bring.”
133

 

 

Tacitus 

Bok 1:3. 

“Av hans [Augustus] eget blod fanns ännu avkomlingar kvar: Agrippas söner (dottersöner)” 

Gaius och Lucius. Dem hade han upptagit i Caesarernas familj och fastän de ännu var barn, 

hade han – med låtsad tveksamhet – hett och ivrigt åstundat att de skulle kallas ”ungdomens 

ledare och utropas till blivande konsuler. Men då Agrippa avlidit, nåddes Lucius på väg ut till 

de spanska härarna, Gaius på väg hem från Armenien sårad och försvagad, av bråd död – 

eller var det styvmodern Livias illistiga dåd? Alldenstund Drusus redan tidigare gått bort var 

Tiberius ensam kvar av styvsönerna. Mot honom börjar allt peka. Han adopteras, blir 

medhärskare, görs delaktig i tribunmakten, får framträda inför alla härarna, icke som 

tidigare tack vare modern Livias dolda intriger utan på hennes öppna inrådan. Så hade hon 

snärjt den åldrande Augustus att han till ön Planasia… hade förvisat sin enda återstående 

arvinge (den tredje dottersonen) Agrippa Postumus. Väl var denne utan verklig bildning, en 

dålig karaktär och enfaldigt stoltserande med sin kroppsstyrka men dock ej beslagen med 

något brottsligt.”
134

 

 

Suetonius 

”Gajus och Lucius miste han inom loppet av aderton månader, ty Gajus dog i Lykien och 

Lucius i Massilia. Den tredje dottersonen, Agrippa, adopterade han tillsammans med 

styvsonen Tiberius i en offentlig ceremoni på Forum. Agrippa försköt han strax därpå på 

grund av hans vulgära och våldsamma beteende och förvisade honom till Surrentum.”
135
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”Han [Augustus] kunde mycket lättare stå ut med att hans familjemedlemmar dog än de 

uppförde sig illa. Han blev således inte särskilt nedbruten av Gajus och Lucius död…”
136

 

 

Här benämns inget om något mord i görningen och enligt Suetonius tog Augustus inte särskilt 

hårt på att hans adoptivsöner och efterträdare avled.  

 

 

Augustus testamente 

 

Cassius Dio 

Dio som också tar upp berättelsen om testamentet nämner ingenting om någon misstanke eller 

någon detalj som skulle väcka misstankar om något. I testamentet fick (när andra utgifter hade 

betalats ut) Tiberius 2/3 delar av Augustus förmögenhet medan Livia fick resterande. Det 

enda som kanske sticker ut är att Livia ska ha ärvt mer än vad en kvinna egentligen kunde 

enligt lag. Augustus ska nämligen tidigare ha överlagt denna detalj med senaten som gav 

dispens för lagöverträdelsen.
137

 Man kan dock fråga sig hur de konservativa i senaten 

egentligen tyckte om detta förslag, både när det gällde lagöverträdelsen och att en kvinna 

skulle få ärva en sådan stor del. 

 

Tacitus 

Tacitus som är en känd kritiker till Livia och Tiberius nämner bara vad testamentet innehöll 

och inga ryktesanklagelser finns heller här.
138

 

 

Suetonius 

Följande säger Suetonius följande om Augustus testamentet: 

 

 ”Slutligen fick en frigiven läsa upp testamentet, som började sålunda: Eftersom ett grymt öde 

ryckt Gajus och Lucius ifrån mig, är det min vilja att Tiberius Cesar skall ärva två tredjedelar 
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av min kvarlåtenskap. Att Augustus tillät sig göra en sådan inledning stärkte misstanken hos 

dem som menade att Augustus valt Tiberius till sin efterträdare mera av nödvändighet än av 

fri vilja.”
139

 

 

Rättare sagt, Augustus hade inget annat val än att ge Tiberius kejsarrollen, alla andra 

kandidater före honom var olämpliga och de flesta var ju döda. Men det sägs inget om något 

mord. Däremot framgår det att Gajus och Lucius var Augustus toppfavoriter som 

tronarvingar, framför Tiberius. 
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Livia 

Livia (58 f Kr - 29 e Kr)
 140

 som hon kallas mest i detta arbete hette egentligen Livia Drusilla 

men som efter år 14 fick namnet Julia Augusta efter att ha blivit gudförklarad. Hon var dotter 

till Livius Drusus Claudianus som tillhörde den kanske mest förnäma släkten i Roms historia; 

Claudii/Claudius. Livia adopterades av en medlem av släkten Livius vilket gjorde att hon 

också nu härstammade från två av de förnämsta adelssläkterna i Rom. Hennes första 

giftermål, år 43 f Kr, var med Tiberius Claudius Nero
141

 som resulterade i sonen Tiberius år 

42 f Kr. Livias man skulle dock fatta två fatala beslut. I de inbördeskrig som rasade under 

denna tid valde först Livias man att stödja senatorernas sida med den kände Brutus i spetsen, 

denna sida förlorade dock sedan mot Antonius och Augustus. När sedan dessa två stred mot 

varandra valde Livias man att gå med på Antonius sida som slutligen förlorade mot Augustus. 

Livia var gift med en man vars beslut kunde ha varit ödesdigra för både henne och hennes 

barn. Livias man var nu en förlorare i två inbördeskrig och det är inte konstigt om Livia 

började leta efter en ny mer lyckosam make. Trots allt detta kunde paret återvända till Italien 

efter att Augustus säkrat makten och det var vid detta återvändande till Italien som Livia 

träffade Augustus. Augustus skilde sig då från sin fru Scribonia, trots att hon precis hade fött 

hans enda barn; Julia och ”övertalade” Livias man att ta ut skilsmässa, trots att Livia redan 

väntade sitt andra barn; Drusus. Detta väckte en större skandal i Rom. Äktenskapet skulle inte 

ge några barn men trots detta anses äktenskapet ha varit harmoniskt.
142

 

Livia följde Augustus på hans resor och stödde hans arbete, en förebild för en maka till en 

härskare.
143

 Augustus gav Livia en officiell ställning som härskargemål, något som saknade 

motstycke i Rom. Sin son Tiberius hamnade hon ofta i gräl med och det kan ha varit en 

anledning till att Tiberius gick i frivillig landsflykt på ön Rhodos. 

Livia nämns inte ofta i våra källor utan förblir en gömd gestalt som uppenbarar sig främst då 

det gäller ett dödsfall bland Augustus tronarvingar eller i samband med hennes son Tiberius. 

Det verkar som om Livia kan ha medlat mellan Tiberius och Augustus som sällan kom bra 

överens. Att Livia inte nämns så mycket mer i källorna ska se i sambandet med att källorna 

hellre skriver om Augustus eller hans manliga släktingar eller att källan i förstahand skriver 

en biografi om Augustus där Livia hamnar i skymundan. Förmodligen kan det också bero på 
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att Livia var kvinna och därför inte drog till sig större uppmärksamhet i Rom där män sågs 

mer som huvudroller framför kvinnor. 

När Livia dog 87 år gammal (en hög ålder på den tiden!), lades hennes aska att vila bredvid 

sin make i Augustus mausoleum. Tiberius annullerade Livias testamente men som senare 

träddes i kraft av Tiberius efterträdare kejsar Caligula. Trots senatens förslag vägrade Tiberius 

också att förklara Livia för gudinna men när Claudius fick kejsarmakten upphöjdes Livia och 

fick namnet; Julia Augusta. Att Augustus gav Livia äran att bli gudomligförklarad samt 

dyrkas som en gudinna bredvid Augustus själv (som även själv var gud) ansågs som en 

oerhörd gest åt en kvinna. Alla kejsare skulle i framtiden kalla sig Augustus medan deras 

kejsarinnor inte fick denna titel per automatik.
144

 

Att Livia fick en förhållandevis uppsatt position som rikets första dam berodde på att hon 

tidigare var gift med en kejsare för att sedan bli mor till kejsare Tiberius. Detta faktum plus att 

Tiberius vid sitt trontillträde var 56 år gammal och inte själv hade någon fru, syster eller 

dotter, förstärkte ytterligare Livias prestige och inflytande.
145

 

 

Vänster: Livia Drusilla. Höger: Kejsare Augustus (Octavianus). Källa: se Källförteckning. 
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Livias inflytande på Augustus 

På frågan om hur mycket Livia egentligen påverkade sin make är mycket svårt att säga och 

det är denna fråga som har debatterats häftigt ända sedan antikens dagar. Generellt anser man 

att Augustus påverkades av sin hustru men till vilken grad är svårt att säga men källorna i 

denna uppsats (säkert flera) ger skenet av att hon hade stort inflytande, så stort, att hon inte 

bara påverkade Roms politik utan kanske också låg bakom flera mord.  

Livias sonsonson
146

 Caligula, Roms tredje kejsare och Tiberius efterträdare bodde under sin 

ungdom hos Livia och ska med ansyftning på hennes list ha kallat henne: ”Odysseus i kjolar” 

(Ulixes stolatus).
147

 Caligulas citat eller ej, men Livia var säkerligen en slipad person. Hennes 

framstående börd hade säkerligen gett henne någon form av utbildning vilket troligtvis inte 

var vanligt bland kvinnor under denna tid.
148

 Hennes börd och stolta förflutna måste ha lärt 

henne hur man bäst klarar sig i den ibland kraftig politiskt skiftande klimat som fanns i Rom. 

Inbördeskriget hade lärt henne nödvändigheten i att satsa på rätt kort, Livias man hade vid två 

tillfällen valt fel sida i de båda inbördeskrigen. Att följa en ”förlorare” hotade inte bara hennes 

eget liv utan också hennes barns. 

Att Augustus valde att gifta sig med just Livia är inte konstigt. I Rom var giftermål mellan 

familjer en viktig symbol, ett sätt att skapa nya maktblock mellan familjer i politiken och 

ibland kunde giftermål mellan rivaliserande familjer eller parter garantera fred. 

Triumviraterna Pompejus och Julius Caesar är ett bra samtida exempel; att Julius Caesar lät 

gifta bort sin dotter, Julia, till Pompejus var mer politiskt än ren slump. När dock Julia avled 

ökade spänningen dem emellan. Spänningen ökade ytterligare då Pompejus sade nej till 

Ceasars nya förslag att äkta hans systerdotter; Octavia.
149

 Istället äktade Pompejus; Cornelia 

Metella, som var dotter till Metellus Scipio, en av de största kritikerna till Julius Caesar och 

hans politik. En kraftig markering för det blodiga inbördeskrig som sen skulle följa. 

Livias två barn (Tiberius och Drusus) sen ett tidigare förhållande kunde genom ett giftermål 

mellan Livia och Augustus (som själv inte hade några egna ättlingar) erbjudas en toppklassig 
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karriär inte bara inom staten utan också som kejsare själva. Livias förra man hade ju valt fel 

sida vid två tillfällen och barnens framtid var långt ifrån säker. Augustus valde dock att inte 

sätta Livias barn som förstakandidater, utan favoriserade i ett första skede Gaius och Lucius 

som han även adopterade. Vi kan bara gissa vad Livia egentligen tyckte om detta, att se sina 

egna barn försummas. Historien har många exempel på där mord på tronrivaler både utanför 

men såväl innanför familjer inte är ovanliga. Vad skulle hända med Livias barn när Augustus 

dog och Lucius eller Gaius, söner till Augustus närmsta man; Agrippa, hade blivit kejsare? 

Risken fanns att potentiella rivaler till makten då skulle likvideras, där Livias söner vore i 

riskzonen. Även Livias egen ställning som imperiets ”first lady” riskerade att hotas. Också, 

vilken moder skulle naturligt inte vilja det allra bästa för sina barn? 

Vi kan därför inte bortse från att Livia kan ha gynnat sina egna barn genom att försöka 

påverka Augustus. Men till vilken grad detta skedde och om det gick så långt som till mord på 

tronrivaler är en öppen fråga. 

 

Släkten Claudii/Claudierna 

Som Tacitus skriver ”Hon [Livia] var född inom den Claudiska familjen, hade adopterats i 

den Liviska och Juliska. Av ädlaste härkomst alltså.”
150

 Få kunde alltså tävla med Livias 

förnäma och utmärkande släktträd. På sin fars sida var hon släkt med en av Roms mest 

prestigefulla och förnäma släkter; Claudierna (Claudii). 

Enlig en legend hjälpte en claudier Aenas, när han sökte skydd från Troja. Enligt de historiska 

källorna fick den förste claudii sitt konsulsämbete redan år 495 f Kr.
151

 Enligt Suetonius 

kunde släkten claudii skryta med att ha innehaft sammanlagt: 28 konsulsämbeten, 5 

diktaturer, 7 censorsämbeten, 6 triumftåg, och 2 ovationer.
152

 Claudierna hade grundat Roms 

första nedskrivna lag. Claudiern; Gaius Claudius Nero besegrade Hannibals bror; Hasdrubal 

år 207 f Kr. 

Censorn Appius Claudius Caecus är mest känd för att ha byggt den viktiga vägen Via Appia, 

som sträckte sig mellan Rom och Brindisi (Brundisium), mellan Italiens väst och östkust. 

Appius var också den som byggde Roms första akvedukt; Aqua Appia. Fortfarande under 

Livias tid studerade elever i sina skoltexter denne mans tal.
153
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Detta mönster av höga poster bland claudierna skulle fortsätta ända till republikens slut.
154

 

Livias mor hette Alfidia som inte var av lika hög börd som sin make men ska trots detta varit 

förmögen .
155

 Livia var troligen också släkt med bröderna Gracchus som blev mycket kända 

för sin kamp för social rättvisa mellan medborgare och optimaters maktkamp. 

Men som alla framgångsrika familjer i historien och även i dagens nutid omgärdas de även av 

rykten och skandaler. Här är claudierna inte något undantag och det finns mycket att säga om 

dem. Tacitus beskriver en ättling som; ”by the old inborn arrogance of the Claudian family” 

medan Suetonius beskriver familjen som 
”
våldsam och arrogant

”
.
.156

 

Otaliga exempel finns på hur släkten Claudius, där både kvinnor och män, var arroganta, 

hårda, de smädade gudarna, hade utomäktenskapliga förhållanden och många andra 

skandaler.
157

 

Släkten var, oavsett sanningen i ryktena, en makt att räkna med i Rom, särskilt under den 

tiden då man ansåg att lyckosamma och framgångsrika drag låg i blodet. 

 

 

Tiberius 

Tiberius Julius Caesar (född som Tiberius Claudius Nero), (42 f Kr – 37 e Kr), var romersk 

kejsare efter Augustus år 14-37 e Kr.
158

 Tiberius var den äldsta sonen till Livia och hennes 

första make Tiberius Claudius Nero (samma namn som sin son). I mycket ung ålder hade 

Tiberius varit med om sin familjs flykt under inbördeskrigen då hans far vid två tillfällen 

valde den förlorande sidan under inbördeskrigen. När Tiberius var fyra år gifte hans mor sig 

med Augustus trots att hon redan var havande av Tiberius bror Drusus sen det tidigare 

äktenskapet. År 33 f Kr, när Tiberius endast var nio år avled hans biologiska far och under 

faderns begravning höll Tiberius i begravningstalet.  

Tiberius genomgick en gedigen romersk och grekisk utbildning som tidigt uppskattades av 

Augustus, i synnerhet Tiberius goda militära anlag som resulterade i att han fick utföra 

militära uppgifter. Förutom ett lyckosamt ingripande i Armenien, erövrade Tiberius med sin 
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bror Drusus alpländerna Raetia, mellan åren 15 och 14 f Kr.
159

 Tiberius gifte sig med 

Vipsania Agrippina
160

 som resulterade i sonen Drusus år 14 f Kr. Efter två år tvingade 

Augustus Tiberius att skilja sig för att äkta Augustus dotter Julia vars äktenskap blev 

olyckligt. Tiberius fick flera militära uppdrag vid Romarrikets gränser; Rhen, Elbe, Donau 

och Germanien. Men så år 6 f Kr reste Tiberius till Rhodos i frivillig exil, orsaken till detta är 

oklart än idag och många teorier finns kring skälet. 

Efter att Augustus adoptivsöner och efterträdare hade gått bort lät han år 4 e Kr adoptera 

Tiberius och Agrippa Postumus. Augustus beordrade också att Tiberius skulle adoptera 

Germanicus trots att han redan hade en son; Drusus. Tiberius fick nya militära uppdrag och 

bekämpade framgångsrikt oroligheter i Germanien, Pannonien och Illyricum. 

År 14 e kr dog kejsare Augustus och strax därefter dödades Agrippa Postumus, av vem eller 

vilka är oklart men Tiberius blev nu de facto kejsare. 

Kejsar Tiberius rykte var inte särskilt positivt under antiken
161

, många historiker ”ger många 

mindre smickrande redogörelser för hans karaktär och vandel…”
162

 Gång på gång ges 

exempel på grymheten hos Tiberius och sånger och ramsor tas upp som beskriver Tiberius 

bestialiska och perversa natur. 

Liksom sin mor utsätts Tiberius ofta för smädelser och negativa beskrivningar om han politik 

och karaktär, hans personlighet beskrivs som mystisk och testande.
163

 Förhållandet mellan 

mor och son blev efter tiden allt mer ansträngt och resulterade i en brytning där de hade ytterst 

lite kontakt med varandra. 

Tiberius var inte lik sin företrädare Augustus, Tiberius var istället ekonomisk och påbörjade 

inga monumentala byggnadsprojekt och inga större spektakel skedde på arenorna; ”Han 

[Tiberius] främjade sparsamhet, lag och ordning.”
164

 Detta kan ha bidragit till att folket blev 

skeptiskt lagda då påkostade arenaspektakel var högt uppskattat bland vanligt folk samt att 

stora byggnadsprojekt inte bara byggde upp en propaganda, det gav också väldigt många 
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romare arbetstillfällen.
165

 Samt det faktum att Tiberius inte vidgade Romarrikets gränser kan 

också ha bidragit till den negativa trenden bland folket. 

Trots att Tiberius hade god utbildning, var en god talare och skrev poesi bedömde man honom 

vara dyster och högdragen. Trots att han ofta rådfrågade senaten i viktiga statsangelägenheter 

förbättrades inte relationen till senaten som istället var ansträngd.
166

 

När Tiberius dog år 37 e Kr, vid en ålder av 78 år, gladdes folket åt detta
167

 och skymford 

ropades ut. Trots detta fick Tiberius en offentlig begravningsceremoni på statens bekostnad. 

Tiberius var även vid sin död, både hatad och föraktad. 

 

 

Livias möjliga motiv till morden 

Tiberius var ju faktiskt Livias egen son och vem skulle klandra henne om hon av naturliga 

orsaker gärna såg sin son bli kejsare, även om de flesta mödrar troligtvis inte skulle låta 

mörda sonens konkurrenter. Detta gäller även Livia, bara för att hon rent hypotetiskt ville se 

Tiberius på tronen innebär det nödvändigtvis inte att hon mördade motkandidaterna för detta 

ändamål. Men hennes motiv är klart. Livia kom från en så pass högt ärad och stolt familj som 

gick så långt tillbaka i tiden och var av oerhörd betydelse i antikens Rom. Livias blodband var 

både djupare och högre ansedd än själva Augustus som var kejsare, världens mäktigaste man. 

I en tid där blodsband och familjer var stor betydelse kan det inte uteslutas att okonventionella 

metoder användes i många fall för att lyfta fram familjer och prominenta personer. Livia kom 

från en sådan familj och som i våra källor beskrivs som våldsamma och arroganta, rykten eller 

ej men vi kan inte komma ifrån det faktum att de beskrivs som de gör. I antikens Rom kunde 

sådana konspirationer och intrigmakande ses med negativa och kritiska ögon men det 

uppfattades sannolikt mer som politik under antiken och där det inte var lika främmande att 

utföra politiska mord. 

När Augustus levde hade Livia sett sin son Tiberius kringgås om och om igen. Först var det 

Marcellus, sen Lucius och Gaius som Augustus favoriserade. Och inte ens efter att tre 

adoptivsöner hade dött blev Livias son Tiberius förste kandidat eftersom Augustus också 
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adopterade Agrippa Postumus. Inte att för glömma hade även två ”prinsessor” förutom 

Agrippa skickats iväg till olika öar i exil, kanske för att de rent teorietiskt kunde ge fler 

ättlingar till tronen. Kort sagt många händelser var tvungna att ske, eller rättare sagt många 

människor var tvungna att dö för att Tiberius skulle få ärva kejsartronen. Allt detta kan varit 

resultat av slump och tillfälligheter men det är en otrolig kedja av händelser som gynnade just 

Tiberius, Livias son. 

Historieböckerna ger ofta sken av att män har skapat historien. Man kan hävda att kvinnor 

påverkade historiens gång men att detta kanske inte alltid har lyfts fram och att männen i 

fråga i så fall vanligen tar äran. I det här fallet måste Livia ha varit en maktfaktor att räkna 

med. Visst, hon kunde inte gå in i senatsbyggnaden och beordra offentligt men hennes 

kontaktverk, både med tanke på hennes status som kejsarinna och inte att förglömma hennes 

prominenta familj, bör ha varit relativt stort. Detta nämns förvisso inte rent ut i våra källor 

men det är dock troligt att tänka oss att så var fallet, vi vet t.ex. att Livia fungerade som 

medlare mellan Augustus och Tiberius. Livias namn på skrifter och mindre beslut som inte 

rörde direkta politiska sammanhang bör ha bärt viss legitimitet. 

Livia kan också ha insett vilken fara eller ovisshet hennes och sönernas liv skulle sväva i efter 

Augustus dött. Då skulle någon från Augustus släkt styra, inte Livias, och skulle de 

överhuvudtaget känna något band med Livia i så fall? Adoptivsönerna skulle inte ha någon 

anledning att låta Livia ha kvar sin upphöjda plats, särskilt när de hade sin biologiska mor och 

familj att tänka på. Livia och hennes söner kunde rent av ses som ett potentiellt hot om 

makten. Även om Augustus rent teoretiskt kan ha försäkrat Livia om att inget ont skulle ske 

efter hans död var inget säkert. Politiken i Rom var ofta lika känd för sin handlingsförmåga 

som sin talekonst. Om adoptivsönerna skulle känna sig absolut säkra på makten vore tanken 

av likvideringen av Livia och hennes söner som en inte alltför avlägsen tanke. 

 

Mordet på Agrippa  

Speciellt detta mord är kanske det mest intressantaste.  

Livia kan ha agerat för ”statens bästa”, om vi utgår från att Augustus faktiskt hade gett 

Agrippa en ny chans till makten. Agrippa Postumus var ju den enda överlevaren i 

syskonskaran efter Augustus närmaste man Agrippa Vipsanius. Kunde Augustus vara så 

kallblodig? 
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Kanske fruktade man att Romarriket åter skulle kastas in i ett nytt blodigt inbördeskrig när 

Augustus dog och efterlämnade makten till två kandidater. Agrippa Postumus var populär 

(han var ju son till Augustus närmaste man Agrippa) medan Tiberius inte var populär men 

hade mer stöd bland militären. 

 

 

Livias möjliga alibi 

Enligt Gunhild Vidén är ryktena om Livia som (gift-)mörderska orättvisa. Ryktena har enligt 

henne uppstått ”tack vare några manliga författares beskrivningar har hon [Livia] blivit 

misstolkad av eftervärlden.”
168

 Livia blev svartmålad pga. antikens misstänksamma syn på 

kvinnor med hög position i samhället. 

Vidén låter själv ta upp exempel på detta påstående i hennes artikel; Kejsarinnan Livia – 

maktgalen eller misstolkad, då hon tar upp exempel på hur Tacitus beskyller Livia för att ha 

legat bakom mordet på Germanicus. Jag tycker detta är mycket intressant eftersom jag inte 

hittar något hos Tacitus som beskriver på hur Livia ska ha varit delaktig i mordet.
 169

 Faktum 

är att Livia inte ens nämns i detta avsnitt som behandlar Germanicus död. Om Tacitus 

verkligen hade velat kritisera Livia och beskriva eller ens antyda att hon låg bakom mordet, 

hade Tacitus här ett gyllene tillfälle att klandra henne för den oerhört populäre Germanicus 

död. Men så är inte fallet! Innan har trots allt Tacitus beskrivit eller antytt hur Livia var 

inblandad i andra inflytelserika människors död. Livias namn nämns dock under 

domstolsförhandlingarna om Germanicus död och även här beskriver Vidén hur Tacitus 

försöker svartmåla Livia. För mig är detta inte lika solklart, istället ser jag här hur Livia 

försöker skydda sin väninna Plancina, snarare en god sida än hennes vanliga onda. Men 

självfallet kan man se detta på olika sätt men återigen är det talande hur Tacitus då han 

beskriver Germanicus död, låter sitt vanliga Livia kritiska drag lysa med sin frånvaro. 
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Varför nämner då Tacitus inte Livias inblandning ens i den del som behandlar Germanicus 

mord och där Tacitus nämner hur Piso, hans fru Plancina och Tiberius kan ha varit 

delaktiga.
170

 Enligt mig kan detta bero på två olika anledningar. 

För det första kanske Tacitus inte kunde koppla mordet till Livia. Kanske skulle detta ha varit 

så ohållbart, lite för otroligt. Livia hade ju redan sett till att Tiberius blivit kejsare som nu 

också hade makten. Men det håller egentligen inte heller eftersom hon eventuellt också skulle 

velat att Tiberius satt ohotad på makten och Germanicus var ju ett potentiellt farligt hot till 

tronen pga. rådande omständigheter. 

För det andra och något som jag själv tycker låter mer troligt är att Tacitus är sanningsenlig 

och faktiskt anser att Livia inte låg bakom detta mord. Tacitus anti-Tiberius åsikter kan inte 

heller förklara varför Tacitus inte också låter svartmåla Livia vid Germanicus död. Kan Livia 

ha känt mer sympati för Germanicus än t.ex. Marcellus, Gajus och Lucius som Livia enligt 

Tacitus ska ha mördat? Germanicus var ju de facto Livias egen sonson, så det är troligt. Men 

detta är Vidéns ståndpunkt och jag kan i andra sammanhang mer hålla med hennes 

resonemang. På frågan om ryktena kan hänvisas till talesättet ”ingen rök utan led” svarar 

Vidén att ”personer i framskjuten position alltid blir föremål för ryktesspridning: det är 

endast innehållet i ryktena som varierar med tidsandan.”
171

 Till viss del kan man hålla med 

Vidén kring detta påstående, det krävs inte mycket för att elakt skvaller ska uppstå och 

framstående personer och utmärkande personer i historien får oftast en närmast mytisk och 

ibland legendarisk beskrivning. Historiska skildringar av människor som sägs ha dött av gift 

är inte heller särskilt ovanlig, förutom Augustus har vi: Alexander den store, Napoleon 

Bonaparte, Josef Stalin, Erik XVI, Marilyn Monroe etc. Men detta är knappast ett hållbart 

alibi. 

Enligt Beard & Hendersson beror det på källornas sårbarhet, att de olyckligtvis eller vid 

felbehandling inspirerat till både en negativ bild och en stor del av fiction; “The vulnerability 

of ancient writings to accident, or to malpractise, has inspired both dark thoughts and a 

wealth of fiction.”
172

 Det är sådant som troligen gett upphov till Robert Graves tolkning i hans 

kända noveller som senare filmatiserades: Jag, Claudius och Claudius the God.
173
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Agrippa Postumus 

Livia kan ha agerat på order av Augustus. Kanske insåg Augustus att två kandidater var en för 

många nu när han stod för döden och gav då ordern att Agrippa skulle undanröjas. Agrippa 

hade ju även fått sin chans tidigare prövad och hans temperament och karaktär ansågs inte 

passa kejsarmakten eller någon annan inflytelserik post. Mordet på Agrippa kanske var ett sätt 

att bibehålla statens stabilitet om än moraliskt fel, ett nödvändigt ont helt enkelt. 

 

 

Kritiserades alla romerska kvinnor med hög maktfaktor? 

Är Livia ett offer för synnerligen elakt förtal där dåtidens kritik grundades på det 

misstänksamma sätt som traditionella romare ansåg om kvinnor vid höga maktpositioner? 

Om vi då t.ex. tar en annan framstående kvinna i Rom som levde under samma tid som Livia, 

nämligen Antonia minor får vi en helt annan bild av en inflytelserik kvinna än den som målas 

upp kring Livia. Men vem var då Antonia minor? Antonia minor, var yngsta dotter till 

Augustus tidigare rival Markus Antonius och Augustus syster Octavia. Antonia föddes år 36 f 

Kr och växte upp i det kejserliga palatset på Palatinen. År 18 f Kr gifte sig Antonia med 

Livias son (och Tiberius bror) Drusus där de fick flera barn, varav den äldsta blev sonen 

Germanicus.
174

 

Antonia skulle komma att få ett ansenligt inflytande vid hovet som ytterligare förstärktes då 

kejsarinnan Livia dog år 29 e kr, då hon blev Roms ”första dam.”
175

 Hennes inflytande och 

betydelse märker vi genom att hon avbildades på mynt som symbol för goda egenskaper; 

rättvisa och hälsa/välbefinnande.
176

 Antonia varnade även Tiberius för en kommande väl 

planerad och farlig statskupp så att Tiberius snabbt och brutalt kunde slå ner detta hot. 

Antonia dog slutligen år 37 e Kr då 73 år gammal. Kejsar Claudius skulle sedan 

gudomligförklara henne då hon fick namnet Antonia Augusta. En stor och ärorik utmärkelse 

som även Livia fick då hon gudifierades med namnet Livia Augusta. 

Antonia befann sig i samma politiska maktposition som Livia. Om vi nu utgår från att Tacitus, 

(som enligt Vidén), beskrev kvinnor i hög maktställning i dåliga sammanhang och medvetet 

smutskastade och kritiserade dem, borde ju samma även gälla Antonia som det gäller Livia?  
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Som vi ser är dock inte så fallet och därför anser jag att denna teori inte är hållbar. Om 

Tacitus avskydde kvinnor som rörde sig i maktens korridorer och hade stort inflytande borde 

väl även detta gälla Antonia? Det finns även de som anser att Tacitus anti-Tiberius åsikter 

gick ut över Livia, varför då låter inte Tacitus även kritisera Antonia när hon faktiskt varnade 

och räddade Tiberius (som Tacitus ogillade) från en allvarlig statskupp? Enligt Vidén beror 

detta på att Tacitus ville visa och poängtera eller upplyfta hennes goda egenskaper för att göra 

så att Livia framstår i ännu sämre drag; 

 

”Antonia is the mourning mother; not a shade of doubt is cast over her and she is upright and 

sincere. Livia is the absolute opposite, nothing about her is sincere and upright, but she tries 

by mimicry to borrow respectability from Antonia. Thus, Tacitus statement about Antonia is 

in reality a statement about Livia and should be read as such; Anonia´s virtous behaviour 

serves only to illuminate Livia´s viciousness.”
177

 

 

Jag anser dock att denna teori inte håller och att det bör ses som väldigt långsökt. Det är en 

skapad teori för att försöka bevisa att Tacitus bild av Livia är felaktig. Faktum är att hela 

teorin om att Tacitus medvetet ska ha skrivit kritiserande om kvinnor med hög politisk makt 

spricker om denna teori inte även gäller en sådan framstående kvinna som Antonia faktiskt 

var. Detta gör att denna teori börjar halta enlig mig. Det stödjer istället att Tacitus måste ha 

haft en anledning att hylla Antonia och kritisera Livia, i alla fall låter detta mest troligt. Kan 

Tacitus kritiserande bild om Livia i så fall kanske stämma? Den blir i vilket fall mer troligt då 

denna teori spricker enligt mig. 

Men det kanske förstärker teorin om att Tacitus lät sin anti-Tiberius åsikter gå ut över Livia 

och att det i så fall kan ha påverkat henne att också porträtteras negativt hos Tacitus? Är Livia 

ett offer för synnerligen elakt förtal där dåtidens kritik mot sin son och kejsare Tiberius även 

smittade av sig på henne själv? Denna teori börjar också halta i så fall. 

Om Tacitus ogillade Tiberius varför skulle då Tacitus tala så varmt om hans räddare Antonia 

som varnade Tiberius för statskuppen? Och varför skulle Tacitus, enlig Vidén föregående 

teori, i så fall också tala så varmt om Antonia om hon likt Livia befann sig i samma 

inflytelserika roll? Jag anser här att teorierna inte håller och framförallt den teori som gör 

gällande att Tacitus medvetet skrev kritiskt om kvinnorna med makt och inflytande. Antonia 
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utgör ju praktisk tagit idealbilden av en sådan kvinna. Förutom att Antonia har makt och 

inflytande, hon låter även avslöja en plan att störta Tiberius som Tacitus dessutom inte hyser 

stora känslor för. Möjligtvis kanske det fanns en anledning att Tacitus inte nedvärderar 

Antonia men jag kan i så fall inte komma på varför utöver att Tacitus möjligen och troligen 

ansåg att Antonia var en bättre kvinnlig person än Livia. 

 

Dock är Tacitus inställning till kvinnor i allmänhet inte alla gånger särskilt positivt beskrivit 

av honom själv; ”Därtill modern[Livia] med sitt köns oberäkneliga härsklystnad.”
178

 

Detta är dock inget nytt och forskare har diskuterat detta tidigare (se Forskningsläge) med 

olika slutsatser. 

Tacitus bild av kvinnor är som sagt i allmänhet inte de bästa men som vi ser med Antonia är 

inte detta alltid rådande. Tacitus nämner och skriver även mer om kvinnor än vad t.ex. 

Suetonius gör. Men här framställs kvinnor i bättre dager. Livia beskrivs i Suetonius som en 

kvinna som förhåller sig mer i den linje som passade dåtidens kvinnoideal, hennes inflytande 

på män är inte lika stort här som hos Tacitus.
179

 Vidén skriver och jag instämmer:”Suetonius 

does not confirm Tacitus image for there is very little that discredits Livia in his works.”
180

 

Detta stämmer väl då vi ser att Suetonius inte i lika hög grad beskriver att Livia låg bakom 

gift och mordkomplotter i lika hög grad som Tacitus och Dio faktiskt gör.  
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 Tacitus: 1.4. Svalenius: 9. 
179

 Vidén: 90. Se även Vidén: 82. Women in Roman Litterature. 
180

 Vidén: 83. Women in Roman Litterature. 
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Slutsats – Domen 

 

Vad säger de antika källorna; Tacitus, Suetonius och Cassius Dio, och hur 

ställer de sig till teorin om att Livia skulle ha mördat alla Tiberius rivaler 

och kejsare Augustus för att se till att Tiberius blev kejsare? 

Även om faktiska bevis saknas kan Livia mycket väl ha låtit mördat en eller flera ”rivaler” för 

att gynna sin och hennes sons intressen. Livia var troligen rent inflytelsemässigt kapabel till 

att ta till mord, i alla fall den person som hade mest makt och kontroll i maktens absoluta inre, 

att faktiskt kunna göra så. Av källorna som uppsatsen har behandlat har samtliga någon gång 

hänvisat till möjligheten att Livia stod bakom minst två mord; Augustus och Agrippa 

Postumus, både Tacitus, Suetonius och Dio nämner detta eller rättare sagt antyder att det kan 

ha varit så. Detta är ett förhållandevis bra argument för att luta sig till deras uppfattning. Tre 

skilda antika källor beskriver ju faktiskt samma sak. Vi kan med försiktighet möjligtvis tänka 

oss att desto fler källor som beskriver samma händelse också ökar sannolikheten för att 

berättelsen mer stämmer överens med den faktiska historiska händelsen. 

Personligen har jag svårt att tro att Livia skulle ha bidragit till Augustus död med tanke på 

hans höga ålder och att Tiberius hade innehaft långt större makt än vad Agrippa Postumus 

någonsin fick. Om Tiberius skulle velat döda Agrippa efter Augustus död borde detta inte ha 

varit något bekymmer, Agrippa befann sig på en ö i exil utan trolig vetskap om vad som höll 

på att ske. Om Agrippa lyckades hålla sig uppdaterad om de händelser som skedde på 

fastlandet skulle det fortfarande ha tagit tid för honom att få dessa underrättelser vilket kunde 

vara en ödesdiger nackdel. 

 

 

Vad kan ligga bakom de antika författarnas åsikter om att Livias anklagas 

för morden? Mer konkret, var stod dem rent politikiskt i 

frågan/situationen? 

Vi kan inte komma från det faktum att källorna skriver som de gör, dvs. att alla utav dem 

nämner mordkomplotter eller rykten om sådana om dock i varierande grad. 
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Om vi ser hur det tidsmässigt förhöll sig mellan uppsatsens antika källor och den tidpunkt 

som också behandlas så är Tacitus (56 -118 e Kr) den närmsta kronologiskt, tätt följd av 

Suetonius (70 – 130 e Kr) och sedan Cassius Dio (163 – 229 e Kr) som är verksam lite drygt 

ca hundra år senare än dessa båda. 

Tacitus och Suetonius anses som mer sanningstrogna eftersom de levde strax efter Livias tid 

medan Dio var verksam senare. Detta sätter författarna i följande ordning om hur trovärdiga 

de kan anses vara utefter tidsperspektiv i historieskrivande: Nr 1;Tacitus, tätt följd av nr2; 

Suetonius och sist och lite av en jumboplats bland dessa tre; Cassius Dio. Återigen betonar jag 

att detta inte ska ses som definitiva placeringar på hur sanningsenliga källorna är utan hur vi 

väljer att värdera dem då vi vet att desto större tidsperiod som finns mellan en händelse och 

verket som beskriver händelsen desto större är risken för missuppfattningar och historiska 

felaktigheter. 

Värt att nämna är att utav våra tre antika källor som uppsatsen behandlar kan det inte helt 

uteslutas att Tacitus historiska verk (som författades tidigast utav de resterande) har legat till 

grund för Suetonius och Cassius Dios uppfattning. Tacitus är den som var ”först” och som 

samtidigt anses vara den som mest bär på kritiserande elementet om Livia, Tiberius och 

kejsardömet som helhet. Det är kanske därför inte så lustigt att Tacitus har granskats mest 

bland historiker och alla andra forskare. 

 Alla moderna argument vi lägger fram ställs inför antikens skildringar som vi faktiskt, 

oavsett om vi vill det eller ej, måste luta oss på för att skapa en bild av den mest troliga 

händelsen för ca tvåtusen år sedan. Källornas politiska ideal (de var senatorer och emot 

kejsarmakten) och samtidens sociala ideal (kvinnor hör inte hemma i politiken) lär självklart 

ha format deras syn att se på saker och ting. Detta kan inte uteslutas och enligt mig är det mer 

troligt att detta faktiskt påverkade deras skildring av Livia. Som vi sett i Tacitus beskrivs 

ibland kvinnorna inte i särskilt positiva ordalag medan Suetonius kvinnosyn är mindre 

kritiserande även om kvinnorna inte tas upp i lika hög grad som hos Tacitus. Men kan detta 

verkligen ha bidragit till att de medvetet försökte skuldsätta Livia för sådana grymma brott? 

Inte nog med att hon lägger sig i politiska beslut, medlar mellan Tiberius och Augustus och 

officiellt går bakom Augustus rygg som intrigmakare, hon tar även till mord för att se sina 

egna intressen skyddade. 

 Författarna bakom de antika källorna svartmålar Livia för att ligga bakom mord och intriger 

men i de flesta fall verkar detta oftast bara vara rykten. När Livia antyds ligga bakom morden 
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är detta ofta snabbt och utan någon egentlig vidare förklaring. Att tro att de mord som mest 

beskrivs med mest detaljer troligen är de som har mest sannolikhet att vara sanna är en farlig 

iakttagelse och måste tas med ytterst försiktighet och metoden är mycket osäker. 

 

 

Kan anklagelserna mot Livia ha skapats av den anledningen att hon var 

kvinna och då framförallt för att hon innehade stor makt – något som 

antikens samtid såg som otraditionellt, misstänksamt och negativt? Är t.ex. 

Andra kvinnor i liknande situation lika hårt kritiserade som Livia? 

Teorin om att Tacitus medvetet ska ha baktalat kvinnor med hög maktställning för att det inte 

överensstämde med hans egna ideal, är inte helt hållbara. Som vi sett baktalade Tacitus inte 

Antonia som innehade samma politiska inflytande under samma tid som Livia. Detta gör att 

Tacitus bild av Livia blir mer trovärdig, törs man säga sanningsenlig? Att Tacitus även ska ha 

låtit sina anti-Tiberius åsikter och ideal gå ut över Livia som svartmålades för att hon var mor 

till Tiberius haltar även den. Om Tacitus hatade Tiberius borde väl de flesta som hjälpte 

Tiberius ha baktalats? Särskilt då Antonia som faktiskt räddade Tiberius från en allvarlig 

statskupp. Men detta gör faktiskt inte Tacitus. 

Därför är min åsikt att Tacitus bild av Livia troligtvis är mer trovärdig än vad kritikerna 

hävdar. Jag går inte så långt att säga den är helt sanningsenlig för det varken kan eller 

kommer jag påstå. Det är även i denna åsikt som gör att denna uppsats sticker ut, inte att den 

är fullkomlig eller slutgiltig men därför att den argumenterar mot de nyare rönen om att 

Tacitus negativa bild om Livia, grundar sig på hans ideologiska värdegrund emot 

kejsarmakten, inflytelserika kvinnor i politiken och anti-Tiberius åsikter. Statskuppen var ju 

som sagt riktad mot kejsarmakten; kejsare Tiberius (som enligt Tacitus var en hemsk tyrann) 

och därför borde Tacitus ha hyllat kuppmakarna, något som Tacitus dock inte gör. 

Även om Suetonius nämner ryktena kring Livias inblandning bland adoptivsönerna om än 

inte i lika hög grad som Tacitus gör, kan vi inte bortse från att detta stärker den negativa 

bilden som Tacitus ger Livia. Suetonius var samtida med Tacitus vilket ger han bättre 

källvärde än Cassius Dios skrifter men samtliga nämner, om än i varierande grad, hur Livia 

troligen låg bakom en mordkomplott av något slag. Hur många offer det nu egentligen rörde 

sig om, allihop eller ”bara” en kan ses som en mer öppen fråga. 



Växjö Universitet 

Institutionen för Humaniora 

2009 

Examinator Ulla Rosén  

Handledare: Hans Hägerdal 

 63 Alexander Steinvall   

Av det material och den undersökning som jag gjort i denna uppsats anser jag att det mesta 

faktiskt talar för att Livia Drusilla, maka till Augustus, mor till Tiberius och kejsarinna av 

Rom, troligen kan anses vara skyldig till det som källorna påstår. Men vad sen de antika 

källorna själva hade för källmaterial och vad de då anser sig ha byggt sin faktagrund på, eller 

om de helt enkelt bara bygger sina beskrivningar enbart på elaka rykten är en annan och 

mycket svår fråga. Därmed kan vi säga att deras orsak eller egentliga anledning till att just 

oskyldigt baktala Livia inte existerar på en trolig falsifierbar teori. Men om nu de antika 

källorna har rätt i sin bedömning av Livia är omöjligt att svara på. Vidén erkänner även hon 

liksom många andra av hennes kollegor (bl.a. Fagan) på frågan om Livia var oskyldig eller ej: 

 

”Hur var det ”egentligen” med Livia? Den frågan lär vi aldrig få svar få ett säkert svar 

på.”
181

  

 

Och jag kan inte annat än helt hålla med Vidén i denna åsikt. 

Med dessa ord från Tacitus avslutar jag min uppsats: 

 

”Alla stora händelser blir i historiens ljus oklara, ty somliga håller allt vad de tillfälligt 

uppsnappar för visshet, andra vänder sanning till motsats. Och bådadera växer i 

eftervärlden. ”
182

 

 

Tacitus – Annaler,  3:19 
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 Vidén: 9. Medusa. 
182

 Svalenius: 71. Tacitus: 3, not 19. 
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Personlig reflektion till Livias påstådda mordkomplott 

En mordgåta som har lite drygt tvåtusen år på nacken är inte precis det allra lättaste att lösa 

och det kommer troligen att så förbli. Vi kommer nog aldrig vara helt säkra, inte ens 

någorlunda säkra, om Livia var inblandad i ett eller flera av dessa dödsfall. Bristen på bevis i 

kombination av det långa tidsspann som existerar mellan vår nutid och den aktuella historiska 

händelsen kommer för alltid att lägga ett mörkt töcken över sanningen. 

När det dock kommer till Livia är det något som jag lagt märke till. När kejsare (förstås 

endast manliga sådana) under samma historiska period beskylls för mord och komplotter på 

sina rivaler och syskon beskrivs det i mer positiva ordalag. Den kommande kejsaren 

Octavianus beskrivs som politisk begåvad, listig och förstås framgångsrik. När det gäller 

kvinnliga motparter i liknande sits (även om endast män kunde inneha den yttersta makten)  

Denna slutgiltiga personliga reflektion bygger på tesen att Livia faktiskt låg bakom 

mordkomplotten men oavsett om vi väljer att tro på eller inte ska Livias politiska sinne och 

framgång inte underskattas. 

Livia var tillsammans med sin förste man i en svår politisk sits när Livias man begick 

misstaget att följa den förlorade sidan, inte bara en gång utan två!
183

 Men detta var inte slutet 

för Livia. Livia lyckades trots allt komma tillbaks till Rom där hon gifte sig med självaste 

kejsare Augustus, världens mäktigaste man! Som kejsarinna utövade hon relativt stor politisk 

makt och inflytande. Detta inflytande skulle bestå även efter Augustus död där Livia 

säkerligen också stödde maktövergången till sin egen son Tiberius framför tronrivalen 

Agrippa Postumus. Vi kan i alla fall förmoda detta även om hon hypotetiskt inte låg bakom 

mordet på Agrippa. 

Hade Livia däremot fötts som man och varit lika framgångsrik hade kanske inte samma hårda 

och negativa bild av henne skapats. 

Livia kan därför enligt mig ses som framgångsrik politiker och politisk strategist där hon 

lyckades manövrera sig skickligt efter bästa vind där hon också vann stort politiskt anseende 

trots sitt medfödda handikapp; hon föddes som kvinna. 
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 Utav de två senare inbördeskrigen under denna tid där Augustus segrade i det senare. 
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Förslag till fortsatt forskning 

I denna uppsats behandlas enbart tre antika källor och även om de anses som de främsta eller 

viktigaste kan man självklart komplettera med ytterligare källmaterial som faktiskt finns att 

tillgå. Man kan även välja att analysera dessa på sitt originalspråk för att försöka utelämna 

vissa eventuella tolkningsproblem. På så sätt skulle man även kunna tänka sig att man gick in 

mer på ordval och meningsanalyser i respektive källa för att försöka hitta nya infallsvinklar. 

Om nya skriftliga källor skulle dyka upp i dagens ljus som behandlar Livia eller hennes 

samtid vore det självklart mycket uppskattande för att förbättra de kunskaper vi anser oss ha 

om perioden. Då vi vet att andra icke bevarade källor fanns under antiken kan vi bara hoppas 

att nya arkeologiska fynd förhoppningsvis kan ge oss ny kunskap, även om de troligen är 

fragmentariska skulle dessa som sagt vara högt uppskattade! 

Jag tror även att nya dörrar kan öppnas till denna forskning om vi fortsätter att studera hur 

kvinnors liv gestaltade sig under denna period. Det är först på senare tid som man fått upp 

ögonen för de grupper av människor som ofta ignorerats genom tiderna; det mindre 

bemedlade i samhället och kvinnorna. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats undersöker hur de antika källorna; Tacitus, Suetonius och Cassius Dio 

förhåller sig till den påstådda mordkonspirationen där kejsarinnan Livia Drusilla sägs ha legat 

bakom morden på Augustus adoptivsöner och även Augustus själv. Detta för att se till att 

hennes egen son Tiberius skulle bli ohotad kandidat till tronen och ensam efterträdare till 

Augustus. Händelserna som beskrivs i uppsatsen utspelade sig för ca tvåtusen år sedan i det 

Romerska riket under ett historiskt ögonblick då den romerska republiken efter flera blodiga 

inbördeskrig slutligen slutade existera. Den slutgiltige segraren var kejsar Augustus som lät 

införa envälde, hans planer var att skapa en kejserlig dynasti där kejsartiteln skulle ärvas inom 

familjen för att på så sätt säkra makten. Augustus som inte själv hade några söner lät därför 

adoptera flera söner för detta ändamål som i sin tur var tilltänkta tronarvingar. Augustus fru, 

Livia, hade sen ett tidigare förhållande två söner men som inte sågs som tronarvingar av 

Augustus själv. Mordkonspirationen som härstammar ända från antiken, menar att Livia 

medvetet lät undanröja rivaler och även Augustus själv, för att få sin egen son Tiberius att bli 

ensam tronarvinge och kejsare av Rom. 

Uppsatsens syfte är att få kunskap i vad de antika källorna har att säga om Livias påstådda 

inblandning i Augustus adoptivsöner och hennes son Tiberius rivaler. Källornas politiska och 

ideologiska förhållningssätt analyseras tillsammans med deras egen samtids uppfattningar och 

värderingar. Den dåtida samtidens syn på hur politiskt inflytelserika romerska kvinnor 

uppfattades och hur de sen porträtterades i de antika källorna analyseras också. Av alla de 

utvalda antika källor som uppsatsen behandlar ser vi att samtliga vid något tillfälle, om än i 

varierande grad, nämner hur Livia kan ha legat bakom morden. 

Även tidigare forskning och teorier tas upp och behandlas där t.ex. Vidén menar att källornas 

(framförallt Tacitus) kritiska förhållningssätt till Livia beror på källornas nedsättande syn på 

kejsare Tiberius, en kritiserande syn som då har förknippats med även Livia. Även samtidens 

motstånd till kvinnor med politiskt inflytande anser Vidén ha försätt Livia med en orättvis 

historisk stämpel som mörderska och intrigmakare när hon troligtvis är oskyldig till detta. 

Undersökningarna som har gjorts i denna uppsats visar dock att dessa båda teorier inte är helt 

vattensäkra. Tacitus som beskrivs som direkt kvinnofientlig till kvinnor med politisk makt 

kritiserar nämligen inte alla kvinnor med denna status. Antonia Minor som levde under Livias 

samtid hade ungefär lika stort inflytande som Livia men kritiseras inte lika hårt som Livia. 

Teorin om att Tacitus hat gentemot Tiberius även gick ut över Livia kan också kritiseras. Om 
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Tacitus också ska anklagas för att ha hatat kejsar Tiberius och alla som hjälpte honom borde 

även Antonia ha blivit hårt kritiserad. Varför då? Jo, därför att Antonia faktiskt lät varna 

Tiberius för en allvarlig sammansvärjning och statskupp mot Tiberius. Tacitus borde här ha 

haft ett gyllene tillfälle att baktala Antonia, vilket han dock inte gör. 

Därför är uppsatsens slutsats den att Livia troligen kan ha legat bakom ett eller flera mord i 

anknytning till vem som skulle bli Augustus efterträdare men att vi troligtvis aldrig kommer 

att vara helt säkra på detta. 

Med tanke på hur svårt det är att komma med absoluta faktasanningar angående historiska 

skeenden, och nu särskilt då det gäller antika källor och händelser kan denna uppsats inte ses 

som slutgiltig eller enda gällande. Uppsatsens syfte ska mer uppfattas mer som ett 

komplement till övrig forskning och litteratur med hänsyn till att denna uppsats begränsningar 

och frågeställningar. 
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Bilaga  

Bild1
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Bild2
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