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Abstract 

 

Denna uppsats utgår från en lista av ordinarie konsuler mellan 30 f.Kr och 138 e.Kr., och 

undersöker hur många av dessa som var nobiles, homines novi eller ättlingar til senatorer utan 

konsulära förfäder. Antalet konsuler tillhörande dessa olika grupper illustreras genom ett antal 

diagram som visar hur nobiles dominerade konsulsämbetet under Augustus och Tiberius men 

sedan tappade mark under Claudius och de senare kejsarna till förmån för den växande 

gruppen senatorsättlingar utan republikanska konsulära förfäder. Uppsatsen tar dessutom upp 

de ordinarie konsulernas cognomina och visar hur antalet cognomina hos majoriteten av de 

ordinarie konsulerna ökade från ett cognomen till två under den undersökta tidsperioden, men 

också att detta inte har något klart samband med de icke-adliga senatorernas ökande dominans 

över konsulsämbetet. 
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1. Inledning 
 

Syftet med denna D-uppsats var ursprungligen att undersöka consules ordinarii 30 f.Kr - 138 

e.Kr för att se om nobilitas hade något samband med antalet cognomina konsulerna hade. 

Detta visade sig vara problematiskt när en snabb genomgång av konsulslängderna visade att 

man under den aktuella tiden inte varierade i någon större grad vad gällde antalet cognomina; 

en svag ökning kan visserligen noteras från ett cognomen i periodens början till två mot slutet 

som den vanligaste namnformen bland konsulerna, men detta var i mitt tycke inte tillräckligt 

för att kunna påvisa något större bruk av cognomina som ett sätt att knyta an till republikens 

konsuler. 

     Istället övergick jag till att mer ingående undersöka de aktuella konsulerna  -  vilka var 

dessa män som valdes till (näst efter kejsaren) det romerska rikets högsta befattning? Höll den 

ursprungliga tesen att även konsulerna under principatet tillhörde samma snäva krets som mer 

eller mindre hade monopoliserat konsulsämbetet under republiken? De undantag som dök upp 

i konsulslängderna, nya män med dubiösa eller obefintliga släktband till tidigare konsuler, 

vilka var de och hur kom det sig att de belönades med den prestige som konsulatet, trots dess 

reducering till en mestadels dekorativ funktion, fortfarande gav? 

     Undersökningen har på detta sätt kommit att handla mindre om nobilitas som kopplat till 

namnen och mer om hur makten kom att passera från det gamla eliten som under republiken 

mer eller mindre hade monopoliserat makten till den nya elit som formades under principatet.  

Denna nya elit bestod inte bara av män utan tidigare familjekopplingar till senaten, homines 

novi – som undersökningen kommer att visa blev dessa aldrig utnämnda till ordinarie 

konsuler i någon högre grad – utan till största del av den mellangrupp vars medlemmar hade 

innehaft ett ämbete i den romerska statsapparaten men som inte hade varit konsuler eller ärvt 

den nobilitas denna post medförde. Denna mellangrupp kommer nu tyvärr inte att bli föremål 

för närmare studier, men en undersökning av gruppens sammansättning och förändringar 

under årens gång skulle vara mycket intressant i framtiden.  
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1.1. Problemformulering 
 

Jag kommer i denna uppsats utifrån en lista med samtliga ordinarie konsuler 30 f.Kr. - 138 

e.Kr. försöka besvara följande frågor: 

 

 Kan man se något mönster i utnämningarna? 

 

Finns det släktband mellan konsulerna 30 f.Kr - 138 e.Kr, och republikanska 

konsuler? 

 

 Speglar detta sig i namnbruket? 

 

 De homines novi som förekommer i konsulslängderna under den aktuella perioden, 

 har de några gemensamma egenskaper? 

 

 Håller fortfarande den ursprungliga tesen att även konsulerna under principatet 

 tillhörde samma snäva krets som mer eller mindre hade monopoliserat 

 konsulsämbetet under republiken? 

 

Utifrån dessa frågor tänker jag också med hjälp av diagram visa hur namnbruket förändras 

under tidsperioden, och under vilka perioder konsulatet främst går till nobiles, och när 

homines novi är vanligast förekommande. 

 

 

1.2. Metod 
 

Då undersökningen till största del vilar på prosopografiska grunder har detta arbete också 

blivit prosopografiskt. 

     Det finns ingen klar och tydlig definition till vad prosopografi egentligen är. OCD 

definierar den som "användandet av onomastiska kvarlämnor för att bestämma dels individers 

regionella ursprung och dels familjeband mellan individer och grupper".1 

     Mer specifikt har jag utgått från A. Degrassis (1952) sammanställning av konsuler år 30 
                                                             
1 "...which uses onomastic evidence to establish (i) regional origins of individuals and (ii) family connections". 
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f.Kr - 138 e.Kr. och sedan gått igenom PIR och RE för att fastslå huruvida de är nobiles, 

homines novi eller tillhörande en senatorsfamilj som inte kan falla in i någon av dessa två 

grupper. Jag har sedan använt mig av denna statistik för att sammanställa de diagram som 

återfinns i avsnitt 4 för att på så sätt kunna illustrera vilka som blev tillsatta. För att göra 

tidsrymden mer konkret har jag delat in den undersökta tiden i 8 perioder, varav varje period 

är 21 år. Dels sammanfaller slutet av varje period 4 gånger med en kejsares död, och dels är 

det min uppskattning att en senators politiska karriär kunde sträcka sig i ca 21 år i genomsnitt. 

På så sätt får varje period representera en generation av konsuler.2 

 

 

1.3 Begränsningar och språkbruk 
 

Arbetet omfattar de ordinarie konsuler som satt mellan 30 f.Kr. och 138 e.Kr., det vill säga 

från slaget vid Actium till kejsar Hadrianus död. Anledningen till dessa gränsdragningar var 

dels att begreppet "nobiles" försvinner från det romerska samhället någon gång före 200-talet, 

vilket då hade gjort en vidare undersökning framåt i tiden onödig. Beträffande 30 f.Kr. väljer 

jag detta datum som början på principatet, även om andra tolkningar finns.3 

     Att det just är ordinarie konsuler jag har valt att undersöka motiverar jag med att vi har en 

komplett förteckning över ämbetets innehavare under denna tidsrymd, men också med att 

detta var en post som vaktades svartsjukt av nobiles; när de under årens lopp i allt mindre 

grad dyker upp som ordinarie konsuler är detta ett tecken på en utveckling i samhället i stort. 

 

I uppsatsen pendlar jag mellan uttrycken "nobiles" och "adliga" för att beskriva den romerska 

aristokratin som var släkt med republikanska konsuler. "Nobiles" var romarnas egna uttryck 

och kommer användas som substantiv medan "adliga" kommer användas som adjektiv. 

     För homines novi kommer jag att växla mellan uttrycken "homines novi", utan kursiv, och 

"nykomlingar". Dessa var enligt Cicero de riddare som var de första i sina familjer att hålla ett 

offentligt ämbete och därigenom träda in i senaten.4  Homines novi blev vanligare efter 139 

f.Kr. när konsulsvalen blev hemliga - innan dess hade aristokratin kunnat hålla reda på vad 

                                                                                                                                                                                              
OCD, s. 1262, s.v. "prosopography". 
2 Berloch 1926 gjorde en liknande beräkning av de politiska generationernas längd där han kom fram till en 
längd på 19-41 år; min uppskattning kan följdaktligen tyckas vara i kortaste laget. Jfr Wikander 1993, 80. 
3 Syme menar att detta kan anses vara det politiska födsloåret för principatet. Att konsulatet slutade anses ge 
nobilitas åt sin innehavare och dennes ättlingar redan innan detta årtal kommer att tas upp i 
materialpresentationen. Syme 1979, 205f. 
4 Cic. Planc. 67. 
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folk hade röstat på, och genom att utnyttja befolkningens beroendeställning till dem tvingat 

igenom sina egna kandidater.5 Nobiles var visserligen dominerande i senaten genom 

republikens historia, men efter Sullas reformer bestod senaten till större delen av homines 

novi och ättlingar till lägre ämbetsmän. Nykomlingarna var fler än vad man har velat tro - av 

600 senatorer är 400 kända, 200 okända.6 

     Vanligtvis avancerade en familj långsamt, med varje generation ett steg högre upp på 

cursus honorum, vilket innebar att en man som steg hela vägen upp från botten av stegen till 

toppen var anmärkningsvärd.7 Före Cicero hade enligt Gelzer endast 14 konsuler sedan 399 

f.Kr. varit homines novi.8 Det ska dock noteras att homo novus kunde användas på flera sätt; 

med termen kunde man mena såväl en konsul vars förfäder inte hade varit konsuler (även om 

de hade kommit hela vägen upp till praetor), som en senator vars förfäder hade varit riddare 

och inte kommit in i senaten alls.9 Jag kommer i denna uppsats med homo novus mena en 

konsul som är den första i sin familj att sitta i senaten, dvs. en som har stigit hela vägen upp 

cursus honorum av egen kraft. 

     Vissa konsuler fick äran att sitta som ordinarie konsul vid flera tillfällen, men jag har valt 

att endast redovisa för dessa konsuler första gången de sitter, då en fördjupning i vilka dessa 

konsuler var och varför de fick sitta ett flertal gånger hade tagit utrymme jag inte har kunnat 

undvara. 

 

 

1.4. Forskningshistorik 
 

För romarna själva var nobilitas en social rang för en liten grupp bland senatorerna, vilket har 

lett till att mycket av forskningen runt den romerska senaten och aristokratin har varit tvungen 

att först och främst definiera vilka som ägde nobilitas och hur man fick denna status. Den 

första definitionen av nobilitas kom 1560 med Carlo Sigonius, som i De antiquo iure civium 

Romanorum menade att nobiles var efterkommande till de kuruliska ämbetsmän som hade fått 

ius imaginum och efterlämnat denna till sina ättlingar. 

     Denna teori fick länge stå oemotsagd. Theodor Mommsen som 1887 skrev Römische 

Staatsrecht vidareutvecklade detta till att alla ämbetsmän som uppnådde aedilämbetet fick 

                                                             
5 Wiseman 1971, 4-6. 
6 Syme 1939, 10f. 
7 Flower 1996, 6. 
8 Gelzer 1975, 50-52. 
9 Wiseman 1971, 1. 
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"nobilitas" som en officiell titel; ius imaginum var då ett sätt att reglera bruket av imagines, de 

porträtt av ämbetsmännen som fanns kvar i familjen efter deras död, och som då var en fysisk 

markör över vilka ätter som var nobiles. 

 

1912 gav Matthias Gelzer ut Die Nobilität der Römischen Republik i vilken han motsätter sig 

Mommsens tolkning av nobiles; Gelzer fastställde att för de familjer som kallades nobiles av 

de antika författarna var den gemensamma nämnaren att de alla hade en förfader som hade 

innehaft den högsta makten i Rom, vare sig det var som praetor, diktator eller (som vanligast) 

konsul. Sigonius och sedermera Mommsens tolkning av vad som krävdes för att kunna kallas 

nobilis byggde i själva verket på en felläsning av Cicero. Gelzers stramare definition blev 

snabbt den dominerande, även om vissa som t.ex. P.A. Brunt och T.P. Wiseman fortfarande 

håller fast vid Mommsens tolkning. 

     En av deltagarna i det gigantiska projekt som skulle komma att blir Paulys Real-

Encyclopädie, F. Münzer, utgav 1920 Römische Adelsparteien und Adelsfamilien. I denna 

presenteras den romerska adeln för första gången som en av sin samtid klart definierad grupp 

med gemensamma intressen och en klart urskiljbar politisk ambition, vilket ytterligare byggde 

på Gelzers tes. 

 

Efter 1920-talet har inga större försök gjorts att omdefiniera vilka som räknades som nobiles; 

istället har man som A. Afzelius i sin avhandling Den romerske nobilitets omfang från 1935 

valt att noggrant granska Gelzers material och i allmänhet putsa på mer esoteriska aspekter; 

Afzelius kom t.ex. fram till att även den nyblivne konsuln räknades som nobilis ifrån det att 

han hade tillträtt sitt ämbete, och inte bara hans ättlingar. R. Syme beskrev i sin The Roman 

Revolution från 1939 hur triumvirerna omgav sig med faktioner och att Augustus 

makttillträde underlättades av hans faktions sammanhållning, partipolitik som skulle komma 

att speglas i tillsättandet av faktionstrogna konsuler under hans styre. Annie N. Zadoks-

Josephus Jitta tog upp de imagines som låg till grund för debatten om ius imaginum i boken 

Ancestral portraiture in Rome and the art of the last century of the Republic från 1932. 

     Istället har man valt att titta på hur sammansättningen i senaten såg ut och hur 

tillsättningen av konsuler kom att förändras från republiken till under kejsarna. T.P. Wiseman 

har i sin bok New men in the Roman senate från 1971 tagit upp homines novi i den romerska 

senaten, om de har några gemensamma nämnare, samt arbetat fram en prosopografisk lista 

över samtliga kända homines novi från 139 f.Kr. till 14 e.Kr. med noteringar om var hos de 

antika författarna de omnämns. Andra som Keith Hopkins har valt att titta på hur konsulerna 
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förändrades rent demografiskt och har i Death and renewal (1985) försökt statistiskt påvisa 

hur nobiles favoriserades över homines novi i tillsättandet av konsulatet. 

 

Nu på senare tid har intresset åter skiftat över till ius imaginum och de ansiktsmasker som låg 

till grunden för Sigonius tolkning. Harriet Flower skrev 1996 Ancestor masks and aristocratic 

power in Roman culture, vari hon detaljerat redovisar för alla de gånger dessa masker 

omnämns, vilka funktioner de kan ha haft och vilken betydelse de hade för den romerska 

aristokratins självbild.  
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2. Bakgrund 
 

2.1. Nobiles - historik fram till Cicero 

 
Enligt Gelzer kommer ordet nobilis från noscere, "lära känna, erfara, lägga märke till".10 

Ordet är tidigt belagt; redan i Plautus komedi Fångarna används ordet för att beskriva den 

romerska aristokratin.11 Det är fullt möjligt att ordet har använts för att beskriva den styrande 

klassen i Rom längre än så, men problemet är att de antika författare som skrev om Roms 

tidiga historia gärna tillskrev förfäderna den status deras efterkommande hade. Eftersom det 

på Ciceros tid inte fanns några patricier som inte ansågs vara av konsulär härstamning så blev 

alla patricier i den romerska historien tillskrivna nobilitas.12 

     Vad vi dock vet är att man var tvungen att ha uppnått riddarståndet för att kunna kandidera 

för de senatoriska ämbetena. I början var endast patricier tillåtna att kandidera, men efter att 

Roms plebejer åren 376-367 f.Kr. bojkottade alla offentliga möten blev man tvungen att även 

tillåta dessa kandidera. I och med denna breddning av möjliga kandidater menar Gelzer att 

den första kärnan till en romersk aristokrati bildades, nämligen ättlingarna till statens 

konsuler, diktatorer och konsulartribuner.13 Dessa var dock fortfarande till största del patricier, 

och det var inte förrän efter det andra puniska kriget som man kan tala om nobilitas som ett 

från patricierna separerat skikt, då det var först nu som plebejiska ätter började återkomma i 

konsulslistorna. Det är dock oklart vilka ämbeten som räknades för att en innehavare skulle 

anses vara nobilis. Antagligen var det de kuruliska, eftersom ius imaginum gav dessa 

ämbetsmän rätten att låta göra vaxmasker av sig själva som sedan skulle dekorera familjens 

atrium. Något senare kom gränsen för vilka som blev nobiles ännu skarpare i det att man 

började anse endast konsulerna och dessas ättlingar vara nobiles; anledningen kan ha varit att 

antalet praetorer började öka efter andra puniska kriget för att kunna hantera den växande 

staten. År 227 f.Kr. ökade antalet från två till fyra praetorer och 197 f.Kr. till sex. Efter denna 

skärpning av kraven stabiliserades systemet, och vid republikens slut står det klart att alla 

konsuler och deras ättlingar ansågs vara nobiles.14 

 

 
                                                             
10 Gelzer 1975, 27. 
11 Plaut., Capt. 299. 
12 Afzelius 1935, 172f. 
13 Gelzer 1975, 52. 
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2. 2. Republikens slut 

 
När dog den romerska republiken? Frågan har sysselsatt många forskare och många svar har 

presenterats: vissa menar att den dog när Sulla tågade in i Rom år 82 f.Kr., andra att slutet 

kom först med korsandet av Rubicon 49 f.Kr. Syme vill se en längre process där början på 

slutet kom i och med Caesars invasion och ändade i slaget vid Actium 31 f.Kr.15 

     Ur nobiles synpunkt är frågan viktig eftersom konsulsämbetet någonstans runt den här 

tidpunkten slutade anses ge nobilitas åt sin innehavare. Lika lite som vi kan säga när exakt 

republiken tog slut verkar man kunna enas om när nobilitas gick från att vara ämbetsbaserad 

till att bli en social hedersbetygelse för endast ett fåtal släkter med anknytning till 

republikanska konsuler, men frågan låter sig dock undersökas genom att titta på vilka 

konsulers ättlingar som inte omnämns som nobiles. Vanligtvis brukar man peka på L. 

Munatius Plancus, konsul år 42 f.Kr., som den siste konsuln som blev nobilis genom sitt 

ämbete, medan M. Vipsanius Agrippa som satt år 38 f.Kr. inte ansågs bli det.16 Andra teorier 

har lagts fram: Afzelius hänvisar till E. Stein som i en artikel från 1917 ville sätta datumet så 

långt fram som vid 14 e.Kr. 

     Detta datum kom han fram till på följande sätt: den tidigaste sonen till en konsul som 

uttryckligen av en antik författare inte ansågs vara adlig var Rubellius Plautus, son till C. 

Rubellius Plautus (cos. 21 e.Kr)., vilket då gör att 21 e.Kr. måste ses som ett sista möjliga 

datum för övergången. Det tidigaste datumet för en övergång placerar han vid 9 e.Kr; Tacitus 

nämner en Poppaea Sabina som nobilis, och hennes far var C. Poppaeus Sabinus (cos. 9 

e.Kr).17  Det datum mellan 9 och 21 e.Kr som då verkar rimligt är 14 e.Kr. när Tiberius tog 

ifrån folket rätten att välja konsuler och istället gav denna åt senaten.18 Afzelius lyfter dock 

fram tvivel; att 21 e.Kr. måste vara ett slutdatum kan accepteras, men problemet ligger hos 

Poppaea Sabina. Stein hade tänkt sig att hennes nobilitas härstammade från hennes far, men 

hennes mor härstammade från Cornelii som hade en lång rad konsuler i släkten. Om hennes 

nobilitas härstammade från modern så försvinner 9 e.Kr. som tidigast möjliga datum.19 

Därmed får man återgå till åren mellan Munatius Plancus och Vipsanius Agrippa; det datum 

som då verkar vara det mest troliga är 40 f.Kr., det år man började utnämna suffektkonsuler. 

                                                                                                                                                                                              
14 Afzelius 1935, 205-217. 
15 Syme 1975, 205f. Tacitus sätter själv början på principatet 31 f.Kr., Tac. His. 1.1. 
16 Gelzer 1975, 144f. 
17 Tac. Ann. 13.45. 
18  Stein 1917, 569f. 
19 Afzelius 1935, 185. 
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2.3. Senaten – patricier, plebejer, nobiles. 

 
Det har rått tveksamheter om vilka som ansågs tillhöra nobiles; att man skulle söka efter dem 

i senaten har alla varit överens om, men hur sammansättningen såg ut mer specifikt har man 

varit osäker på; t.ex. menade Mommsen att alla patricier var nobiles oavsett vad deras 

förfäder hade haft för ämbeten.20 I sin avhandling gick Afzelius igenom alla antika författare 

som använde uttrycket "nobilis" för att se vilka gemensamma nämnare som fanns. Han kom 

fram till att de alla är antingen senatorer eller senatorsättlingar. Däremot hindrar det faktum 

att vissa senatorer kallas "ignobilis" att man skulle sätta likhetstecken mellan adeln och 

senaten. Andra möjligheter som han förkastar är att termen skulle beteckna dem som ansågs 

vara optimater eller tillhörande någon av triumvirernas följen. Istället håller han med Gelzer 

om att nobilitas bestod av konsulerna under republiken och dessas ättlingar.21 

     En annan punkt man har skilts åt på är om en homo novus som blir konsul räknas som 

nobilis eller behåller sin status som nykomling; den rådande tolkningen var länge att han 

ansågs vara homo novus, men Afzelius påpekade ett flertal fall där en konsul som varit homo 

novus omnämns som nobilis.22 

     Man har även menat att de som åtnjöt ius imaginum skulle vara nobiles, och att detta skulle 

vara en officiell lag som bestämde vilka som tillhörde adeln. Denna tes faller på flera punkter. 

För det första var ius imaginum ingen lag utan en sedvänja. Missförståndet grundar sig på ett 

stycke i Ciceros skrift In Verrem där han skriver "ob eorum rerum laborem et sollicitudinem 

fructos illos datos ... ius imaginis ad memoriam posteritatemque prodendae"23. Tolkningen att 

han skriver om en vedertagen lag grundar sig på Sigonius skrift på 1500-talet; i själva verket 

handlar det om familjernas hantering av sina förfäders ansiktsmasker, och som alla 

familjeangelägenheter i det romerska samhället var detta inget som man lagstadgade om.24 

Fler än nobiles fick rätt till ius imaginum, även om det var just adeln som hade flest masker i 

sina atrier.25 

 

Så vad är då nobilitas, om det inte är ett rättsligt begrepp? Som synes handlar det om ett rent 

socialt begrepp, en krets dit man räknade statens ledande män och deras ättlingar. 
                                                             
20 Mommsen 1887, 463. 
21 Afzelius 1935, 78-80 
22 Afzelius 1935, 175f. 
23 Cic, Ver. 5.14.36. "In return for the labor and anxiety which these duties entail, I have recieved certain 
privileges... [and] the right of leaving my portrait as a memorial to those who follow me". 
24 Flower 1996, 55-58. 
25 Gelzer 1975, 153. 
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Avsaknaden av juridiska gränser för vilka som var nobiles gjorde att adeln kunde vidga eller 

minska sin omfattning, vilket som vi sett de gjorde när det verkade som om konsulsämbetet 

började bli för tillgängligt för allmänheten. De var väl medvetna om vilka de var och fast 

beslutna att behålla makten i det romerska samhället i sina egna händer.26 

 

 

2.4. Konsulatet – adelns monopol 
 

Ända fram tills andra triumviratet dominerade nobiles tillsättningarna till konsulatet.27 En 

viktig faktor som förklarar hur denna lilla grupp kom att hålla ett sådant konstant grepp om 

konsulatet kan vara att det var vad man förväntade sig av dem: deras förfäder hade varit 

konsuler i flera generationer, och adeln visste att påpeka detta. Under valkampanjerna lät man 

flitigt påminna om förfädernas dygder och allt gott de gjort för det romerska samhället, och i 

atrierna som alla besökare togs emot i tittade förfädernas masker ner på gästerna. När 

Sallustius i Bellum Iugurthinum kommer till Marius första val till konsul låter han den enkle 

soldaten hålla ett flammande tal i vilket han kontrasterar sin rivals nobilitas mot sina egna 

förmågor: "Et profecto ita se res habet: maiorum gloria posteris quasi lumen est, neque bona 

neque mala eorum in occulto patitur. Huiusce rei ego inopiam fateor, Quirites, verum, id 

quod multo praeclarius est, meamet facta mihi dicere licet".28 Som talet visar var nobilitas av 

stor betydelse under valkampanjerna, den extra tyngd i kandidatens framställan som kunde ge 

honom segern om han lyckades framhålla sin familjs ära på ett övertygande sätt. Dessutom 

blev detta framförhållande av familjens storhet också indirekt ett rättfärdigande av det 

romerska styresskicket; Rom blev mäktigt genom att dessa släkter gång på gång hade styrt 

staten, och skulle fortsätta vara mäktigt så länge dessa släkten fick återkomma till makten.29 

 

Två andra saker höll dem vid makten – pengar och politiska allianser, men detta var inte 

förbehållet nobiles. Så som Syme definierar det kunde man under republiken nå konsulatet på 

tre sätt: genom ädel börd, genom en lysande militärtjänst eller genom sin skicklighet i retorik 

eller juridik.30 Det var inte heller så att nobiles totalt blockerade alla andra parter i 

                                                             
26 Afzelius 1935, 203f. 
27 Gelzer 1975, 3. 
28 Sall. Bell. Iug. 85.23-35. "Assuredly, the matter stands thus: the glory of ancestors is, as it were, a light shining 
upon their posterity suffering neither their virtues nor their faults to be hidden. Of such glory I acknowledge my 
poverty, fellow citizens; but – and that is far more glorius – I have done deeds of which I have a right to speak. 
29 Flower 1996, 65. 
30 Syme 1939, 374. 
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konsulsvalen; det enda man protesterade mot var homines novi som steg upp från 

riddarståndet till konsulatet. Söner till senatorer som visserligen aldrig hade haft en konsul i 

släkten tidigare men som ändå hade suttit i senaten kunde accepteras utan några större 

bekymmer.31 

     Allt detta kom att förändras i och med Augustus. Under principatet blev nobiles grepp om 

konsulatet lossat, och överföringen av konsulsvalen från folket till senaten omöjliggjorde 

användandet av släktnamnet som reklam för sig själv.32 

 

 

2. 5. Nobiles under kejsardömet 
 

Adeln var inte mot Augustus på några principiella grunder; de eventuella farhågor man hade 

haft om att kejsaren skulle vara populist försvann när Augustus tillsammans med Agrippa år 

28 f.Kr. rensade ut senaten som under inbördeskrigen hade svällt över med gunstlingar och 

släktingar till de olika faktionsledarna; en uppskattning säger att lite mer än hälften (58 %) av 

alla konsuler som tillsattes under stridigheterna mellan först Caesar och Pompeius och sedan 

Augustus och Antonius  kom från ickeadliga familjer.33 Detta gjordes på ett mycket taktfullt 

sätt, som signalerade försoning, concordia.34 Nobiles blev också väl mottagna av Augustus; de 

fick åter förtur till konsulsämbetena genom att ålderskraven sänktes för dem jämför med 

homines novi, medlemskap i de stora prästerskapen reserverades för dem (i vissa fall 

dammades uråldriga sällskap av som skulle kunna fungera som exklusiva medlemsklubbar, 

t.ex. Arvalbröderna), och de fick även lejonparten av guvernörsposterna.35 De gamla ätter som 

på grund av missöden hade sjunkit bort från konsulatet och ibland även fallit bort från senaten 

blev nu finansiellt understödda av Augustus; så dyker t.ex. en Furius Camillus upp som 

konsul år 8 e.Kr., 345 år efter att familjen senast fanns med i konsulslistorna.36 

     Däremot var kejsaren inte beredd att ge tillbaka den reella makten. Samtidigt som 

Augustus formellt lät valen till konsul vara fria hade han genom sin generositet mot resten av 

Italien en enorm fond av väljare att stödja sig på, vilket såg till att de kandidater han helst 

                                                             
31 Gelzer 1975, 35 
32 Flower 1996, 256. 
33 Hopkins 1985, 136. 
34 Syme 1939, 306. 
35 Syme 1986, 1-3. 
36 Afzelius 1935, 214. Som han dock påpekar på s. 110, är det osannolikt att det handlar om samma gren av Furii 
som satt 338 f.Kr; snarare handlar det om Furii som har tagit sig det (vid det laget) utdöda cognomen Camillus. 
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ville se som konsuler verkligen blev valda.37 Det kejserliga inflytandet över valen stärktes när 

hans efterträdare Tiberius år 14 e.Kr. lät flytta konsulsvalen från folkförsamlingen till senaten; 

en mindre väljargrupp som hade kejsaren nära inpå sig och som han kunde påverka i valen 

genom att låta förstå att den ene kandidaten var candidatus Caesaris.38 Tacitus beskriver vad 

Tiberius tittade på när han skulle välja en konsul – börd, militära framgångar samt civila 

förtjänster.39 Antalet suffektkonsuler som valdes varje år började nu också stiga, av olika 

anledningar: dels började de adliga familjerna återhämta sig efter inbördeskrigets 

åderlåtningar, varmed ett stigande antal ättlingar till tidigare konsuler nu satt i senaten, dels 

hade Augustus genom sitt finansierande av de mer utarmade familjerna även på detta sätt ökat 

antalet nobiles som tävlade om konsulsämbetena. 

     Dessutom började dugliga män som på grund av nobiles minskade reella makt hade fått en 

chans att visa vad de gick för i den kejserliga administrationen som guvernörer och 

befälhavare bli belönade för sin trohet mot kejsaren genom att lyftas in som konsuler. 

Hopkins och Burton beskriver händelseförloppet som en formering av två skilda grupper: en 

grupp där den sociala prestigen låg och en där den reella makten fanns. Den första gruppen 

bestod av nobiles, som på grund av sin bakgrund som republikens ledande skikt var kejsarnas 

farligaste rivaler. Dessa kom nu att favoriseras i sina befordringar – säkert uppskattades detta 

av adeln, men det innebar också att de unga nobiles skyndades förbi den punkt i cursus 

honorum då man skulle tjänstgöra i det militära för att snabbt sättas in i senaten i Rom. 

Den andra gruppen bestod av dem som administrerade de provinser som hade legioner i sig. 

Dessa var ofta homines novi, som efter att ha skött sin provins på ett förtjänstfullt sätt kunde 

belönas med konsulsämbetet.40 

 

Under principatet som nu följde kom så antalet konsuler att vara långt fler än under 

republikens sista år, och antalet kan ses som ett resultat av ämbetets minskade betydelse.41 När 

fler och fler suffektkonsuler valdes blev det ordinarie konsulsämbetet än mer prestigefyllt; 

medan suffektkonsulerna tidigt kom att domineras av senatorer utan tidigare konsuler i 

släkten förblev den adliga dominansen över den ordinarie konsulsposten länge ostörd.42 

     Nobiles lyftes sakteligen bort från de verkliga maktpositionerna, nämligen som guvernörer 

och befälhavare. När adeln så var tvungen att ge upp dessa maktpositioner började man 
                                                             
37 Syme 1939, 469. 
38 Flower 1996, 6. 
39 Tac. Ann. 4.6. 
40 Hopkins 1985, 171. 
41 Hopkins 1985, 128. 
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istället än mer betona sin börd.43 Denna nobilitas hade blivit ännu mer exklusiv sedan man 

slutat anse konsulatet skapa nobilitas och man ser nu en utveckling där senatorer börjar 

härleda sina anor till republikanska konsuler även på mödernet.44 

 

Det sagt och gjort så åtnjöt alltjämt adeln respekt bland kejsarna. Augustus hade politisk 

insikt nog att inte stöta sig med dem medan Tiberius ansåg sig själv vara nobilis genom sina 

Claudiska rötter. Caligula var kejsare alltför kort tid för några större förändringar och 

Claudius var välvilligt inställd på grund av sina historiska intressen. Det är först Nero som 

sägs ha förklarat krig mot adeln: "Därför beslöt han att alla de förnämsta männen (nobilissimo 

cuique) skulle dödas",45 men det handlade fortfarande inte om någon utrotning som man lätt 

kan ledas till att tro när man läser Tacitus. 

     Under 100-talet e.Kr. började nobiles att försvinna från den politiska scenen. Många 

försvann säkert på grund av påtvingade självmord, bannlysningar och avrättningar, men 

snarare handlar det nog om att den struktur Augustus hade tvingat in nobiles i inte kunde hålla 

liv i dem. Den sociala status de hade fått tillbaka under Augustus kunde inte upprätthållas 

utan politisk makt; när möjligheterna att fylla på de sinande kassakistorna som guvernör eller 

militär befälhavare försvann blev nobiles dömda att gradvis försvinna. Tanken fanns aldrig att 

de skulle arbeta för sitt uppehälle, utan det rådde länge en föreställning om att senatorer (och 

särskilt då nobiles) skulle leva på avkastningarna från sina lantegendomar. Samtidigt som nya 

inkomster aldrig föll in var man tvungen att hålla sig med klienter för att upprätthålla den 

sociala statusen, klienter som nu inte gav någon politisk makt utan endast var en börda.46 

Dock närde man aldrig tanken på att avstå; Hopkins och Burton pekar på att senatorer 

fortfarande var villiga att lägga ner både tid och pengar på att bli konsuler och åtminstone få 

styra någon av de få provinser som fortfarande avdelades till senaten administrerande.47 

Den sista bekräftelsen på att nobiles hade förlorat sin politiska makt, föreställningen att endast 

nobiles kunde ersätta kejsaren, försvann i och med inbördeskriget 69 e.Kr. när först Otho och 

sedan Vespasianus blev kejsare. Efter Domitianus försökte Trajanus och Hadrianus återställa 

adelns heder, men vid det laget fanns det för få kvar för att längre kunna göra något avtryck 

på det politiska landskapet. Trajanus sålde av stora delar av de kejserliga ägor Domitianus 

                                                                                                                                                                                              
42 Syme 1979, 231f. 
43 Syme 1979, 209. 
44 Gelzer 1975, 151f. 
45 Suet. Nero, 36.1. Översättningen kommer från Lagerström medan den latinska texten kommer från Loebs 
utgåva. 
46 Gelzer 1975, 154-160. 
47 Hopkins 1985, 149. 
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hade samlat ihop från nobiles, men villorna och palatsen gick inte tillbaka till sina tidigare 

ägare; i sin panegyrik över Trajanus skriver Plinius d.y. att "Ergo in vestigia sedesque 

nobilium immigrant pares domini",48 alltså familjer som var rika och mäktiga men inte adliga. 

När så Commodus tog sig titeln nobilissimus är detta ett tecken på att de eventuella ättlingar 

till nobiles som fortfarande fanns kvar inte längre spelade någon roll i politiken.49 Den 

republikanska romerska adeln hade försvunnit. 

 

 

2. 6. Namnbruk 
 

Romarna byggde sitt namn på tre element: praenomen, gentilicium (även kallat nomen 

gentile), och sist cognomen. Om vi exemplifierar med namnet M. Tullius M.f. Cor. Cicero är 

då M. (Marcus) praenomen, Tullius gentilicium och slutligen Cicero cognomen. Till namnet 

hör också den s.k. filiationen, alltså en beskrivning av vem han var son till, och en förkortning 

av den tribus han hörde till, vilket endast kom att spela någon roll vid val. I Ciceros fall står 

M.f. för Marci fili, "Marcus' son", och Cor. står för Cornelia tribu. Praenomen, nomen gentile 

samt filiationen och tribus var den romerske medborgarens officiella namn.50 

 

Ursprungligen hade italikerna haft endast ett namn, praenomen, samt ett patronym: faderns 

namn plus suffixet -ius eller -ilius. Med tiden slutade man ändra patronymer för varje 

generation och fick istället släktnamn. Cognomina kom till senare när dessa familjenamn blev 

allt vanligare för att åtskilja olika grenar av släktena; ofta var de smeknamn på 

namninnehavare som sedan gick vidare till deras ättlingar, eller så var namnen tagna för att 

erinra om en bragd en familjemedlem hade utfört. I exemplet ovan betyder Cicero "kikärta" 

och syftar till en vårta hans farfar hade haft. Dock ska det göras klart att bara för att man hade 

samma nomen behövde detta inte betyda att man var släkt; till exempel hade Cicero ingen rätt 

att hävda släktskap med M. Tullius (cos. 500 f.Kr).51 

     Det hände ofta i överklassen att man adopterades av andra familjer. I dessa fall var det 

vanligt att man behöll sitt ursprungliga nomen men med den tillagda ändelsen -anus, som i T. 

Quinctius Crispinus Sulpicianus. Denna ändelse var i sig inte ett tecken på adoption utan  

 
                                                             
48 Plin, Pan. 50.3. "Thus into the seats and homes of the nobility step new masters equal to the old". 
49 Gelzer 1975, 156f. 
50 Syme 1979, 361. 
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betydde helt enkelt (i detta fall) den Sulpiciske Quinctius, dvs. en närmare bestämning av vem 

man var.52 

     Runt republikens slut började praenomina användas mindre och mindre. Välkända 

personer kallades i de skrifter som finns kvar för sitt gentilicium eller cognomen, som 

Pompeius eller Caesar. Mer vanligt var att man benämnde folk vid både deras nomen gentile 

och cognomen, som Asinius Pollio. 

     För nobiles del var praenomina fortfarande vanliga i skrift, men i förkortad form. Denna 

tillsammans med cognomen blev det vanligaste sättet att skriva adelns namn, t.ex. P. Scipio 

eller L. Sulla. Till slut började nomen gentile bli så undanskjutet att cognomen började ta dess 

plats – en person som hette M. Caecilius Q.f. Metellus kallades normalt M. Metellus Q.f. I 

och med att cognomen blev mer framträdande började man nu även använda sig av dessa som 

nomen, för att sedan själv lägga till ett cognomen. Detta kan exemplifieras med M. Piso M.f. 

Frugi; hans far M. Pupius Piso var född Calpurnius Piso och adopterad av M. Pupius. Sonen 

ville släppa nomen Pupius, men eftersom han inte var en Calpurnius så flyttades hans 

cognomen Piso upp till nomen, varpå Frugi lades till som ett nytt cognomen. Anledningen till 

att nomina blev undanträngda av cognomina bland aristokratin kan ha varit att frigivna och 

klienter ofta tog sina patroners nomen och därmed gjorde namnen alltför vanliga.53 

     Även bland homines novi märks en förkärlek för vissa cognomina; Wikander visar som 

exempel att av Wisemans lista på homines novi år 139 f.Kr till 14 e.Kr. har 17 familjer med 

olika nomen gentile cognomen Rufus. Anledningen skulle då inte vara att alla dessa 

nykomlingar var rödhåriga utan att Rufus var ett populärt cognomen bland de adliga släktena 

utan att för den sakens skull vara förknippat med någon särskild ätt. De nobiles som 

fortfarande fanns i senaten fick behålla sina cognomina utan några försök till kopiering av 

homines novi; istället tog dessa sig cognomina som just inte var starkt förknippade till någon 

särskild familj, eller som hade tillhört nu utdöda släkter.54 

     Vissa ovanliga praenomen var förbehållna de gamla senatsfamiljerna, mest patricierna. I 

många fall handlade det om praenomina man tillskrev gamla förfäder, som Appius hos 

Claudii, men de kunde också syfta på mer närstående personer; diktatorn Cornelius Sulla tog 

Felix som cognomen, varpå han gav det som praenomen Faustus till sin son, ett praenomen 

som sedan återkom flera gånger i släkten Cornelius. Detta att ta ett cognomen som sitt  

 
                                                                                                                                                                                              
51 Något som han själv påpekade i Cic. Brut. 62. Jfr. Brunt 1982, 3. 
52 Wikander 1996, 122. 
53 Wikander 1993, 80-83. 
54 Wikander 2001, 104f. 
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praenomen var inte ovanligt eller uppseendeväckande – båda hade samma funktion, att 

markera en individ i en familj.55 

 

 

3. Materialpresentation 
 

Siffrorna inom parentes efter varje namn syftar till personernas placering i RE. För det mesta 

återfinns de under sitt gentilicium; i övriga fall är det namn personen har sorterats efter 

understruket. 

     På de inskrifter och den litteratur som alla efterkonstruerade konsulslistor baserar sig på 

varierar namnen på konsulerna. Jag har här valt att följa RE:s urval, förutom i de fall där RE 

medger en namnversion som Degrassi har använt i sin bok, då jag har använt hans version. 

För det mesta rör sig dessa skillnader om praenomen och i vilken ordning cognomina är 

skrivna; de gånger Degrassi och RE har mer skilda meningar finns Degrassis version med i en 

fotnot. 

     Efter varje namn kommer en anmärkning om personen är nobilis (Nob), homo novus 

(HN), eller om han inte passar i någondera gruppen (VE, förkortning för Varken Eller). 

     Många av konsulerna, särskilt mot slutet av den undersökta tidsperioden, har oklar 

bakgrund och kan därför inte placeras in i någon grupp. Dessa är markerade med ett 

frågetecken (?), samt i vissa fall en gissning från min sida till deras placering, baserad på den 

information som finns bevarad om dessa personer. I vissa fall har det inte uttryckligen stått att 

en person tillhörde nobiles; jag har i de fallen använt mig av Afzelius lista över vilka släkten 

under republiken som kallades nobiles; om konsuln i min undersökning tillhör en av dessa 

familjer och har klara släktband till republikanska konsuler har jag markerat honom som 

nobilis. 

     Vid vilket datum konsulsämbetet slutade ge nobilitas åt innehavaren har diskuterats häftigt 

(jfr. ovan, 2.2). Man brukar peka på att L. Munatius Plancus (cos. 42 f.Kr.) var den siste 

konsuln vars efterkommande betecknas som nobiles och att man 40 f.Kr. började utnämna 

suffektkonsuler, vilket då skulle kunna tolkas som att ämbetet började anses alltför 

tillgängligt.56 Jag har här valt att följa denna tolkning, och räknar alltså som republikanska 

konsuler de som satt före 40 f.Kr. 

     De kejsare och designerade tronföljare som höll konsulsämbeten har utelämnats. Då en 
                                                             
55 Syme 1979, 363. 
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konsul återkommer som ordinarie konsul flera år har de andra och därefter följande gångerna 

markerats med en asterisk istället för ett namn. 

     Årtalen efter Kristi födelse är inte markerade med e.Kr. 

 

 

3.1 Konsulslängd 
 
I 
30 f.Kr 
M. LICINIUS CRASSUS (58)      Nob 
 
29 f.Kr. 
SEX. APPULEIUS (17)       HN 
 
28 f.Kr. 
 
27 f.Kr. 
 
26 f.Kr. 
T. STATILIUS TAURUS (34)      HN 
 
25 f.Kr. 
M. IUNIUS SILANUS (172)      Nob 
 
24 f.Kr. 
C. NORBANUS FLACCUS (9)      Nob 
 
23 f.Kr. 
A. TERENTIUS VARRO MURENA (92)     Nob 
 
22 f.Kr. 
M. CLAUDIUS MARCELLUS AESERNINUS (233)   Nob 
L. ARRUNTIUS (7)       HN 
 
21 f.Kr. 
M. LOLLIUS (11)       HN 
Q. AEMILIUS LEPIDUS (79)      Nob 
 
20 f.Kr. 
M. APPULEIUS (14)       VE 
P. SILIUS NERVA (21)       HN 
 
19 f.Kr. 
C. SENTIUS SATURNINUS (9)      VE 
Q. LUCRETIUS VESPILLO (36)      HN 
 
18 f.Kr. 
P. CORNELIUS LENTULUS MARCELLINUS (233)   Nob 
CN. CORNELIUS LENTULUS (180)     Nob 
 
17 f.Kr. 
C. FURNIUS (4)        VE 

                                                                                                                                                                                              
56 Afzelius 1935, 198-203. 



 22 

C. IUNIUS SILANUS (157)      Nob 
 
16 f.Kr. 
L. DOMITIUS AHENOBARBUS (28)     Nob 
P. CORNELIUS SCIPIO (333)      Nob 
 
15 f.Kr. 
M. LIVIUS DRUSUS LIBO (20)      Nob 
L. CALPURNIUS PISO PONTIFEX (99)     Nob 
 
14 f.Kr. 
M. LICINIUS CRASSUS (59)      Nob 
CN. CORNELIUS LENTULUS AUGUR (181)    Nob 
 
13 f.Kr. 
P. QUINCTILIUS VARUS (20)      Nob 
 
12 f.Kr. 
M. VALERIUS MESSALLA BARBATUS APPIANUS (260)57  Nob 
P. SULPICIUS QUIRINIUS (90)      HN 
 
11 f.Kr. 
Q. AELIUS TUBERO (157)      Nob 
PAULLUS FABIUS MAXIMUS (102)     Nob 
 
10 f.Kr. 
AFRICANUS FABIUS MAXIMUS (101)     Nob 
IULLUS ANTONIUS (22)      Nob 
 
 
II 
9 f.Kr. 
T. QUINCTIUS CRISPINUS SULPICIANUS (69)    Nob 
 
8 f.Kr. 
C. MARCIUS CENSORINUS (44)      Nob 
C. ASINIUS GALLUS (15)      ? (VE?) 
 
7 f.Kr. 
CN. CALPURNIUS PISO (70)      Nob 
 
6 f.Kr. 
D. LAELIUS BALBUS (15)      Nob 
C. ANTISTIUS VETUS (48)      VE 
 
5 f.Kr. 
L. CORNELIUS SULLA (380)      Nob 
 
4 f.Kr. 
C. CALVISIUS SABINUS (14)      VE 
L. PASSIENUS RUFUS (6)      HN 
 
3 f.Kr. 
L. CORNELIUS LENTULUS (198)     Nob 
M. VALERIUS MESSALLA MESSALLINUS (264)    Nob 
 
2 f.Kr. 
M. PLAUTIUS SILVANUS (43)      Nob 

                                                             
57 Degrassi: M. Valerius Messalla Appianus. 
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1 f.Kr. 
COSSUS CORNELIUS LENTULUS (182)     Nob 
L. CALPURNIUS PISO AUGUR (74)     Nob 
 
1 
L. AEMILIUS PAULLUS (115)      Nob 
 
2 
P. VINICIUS (8)        VE 
P. ALFENUS VARUS (9)       VE 
 
3 
L. AELIUS LAMIA (76)       Nob 
M. SERVILIUS (ej i RE)       ? (Nob?) 
 
4 
SEX. AELIUS CATUS (35)      Nob 
C. SENTIUS SATURNINUS (10)      VE 
 
5 
L. VALERIUS MESSALLA VOLESUS (270)    Nob 
CN. CORNELIUS CINNA MAGNUS (108)     Nob 
 
6 
M. AEMILIUS LEPIDUS (75)      Nob 
L. ARRUNTIUS (8)       VE 
 
7 
Q. CAECILIUS METELLUS CRETICUS SILANUS (90)   Nob 
A. LICINIUS NERVA SILIANUS (137)     VE 
 
8 
M. FURIUS CAMILLUS (45)      Nob 
SEX. NONIUS QUINCTILIANUS (46)     Nob 
 
9 
C. POPPAEUS SABINUS (1)      HN 
Q. SULPICIUS CAMERINUS (28)      Nob 
 
10 
P. CORNELIUS DOLABELLA (143)     Nob 
C. IUNIUS SILANUS (159)      Nob 
 
11 
M'. (M.) AEMILIUS LEPIDUS (63)     Nob 
T. STATILIUS TAURUS (36)      Nob 
 
12 
C. FONTEIUS CAPITO (21)      VE 
 
 
III 
13 
C. SILIUS A. CAECINA LARGUS (12)     VE 
L. MUNATIUS PLANCUS (31)      Nob 
 
14 Augustus dör, Tiberius ny kejsare 
SEX. POMPEIUS (62)       Nob 
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SEX. APPULEIUS (18)       VE 
 
15 
C. NORBANUS FLACCUS (10)      Nob 
 
16 
SISENNA STATILIUS TAURUS (33)     Nob 
L. SCRIBONIUS LIBO (21)      Nob 
 
17 
L. POMPONIUS FLACCUS (2d)      ? 
C. CAELIUS RUFUS (33)       ? (VE?) 
 
18 
 
19 
M. IUNIUS SILANUS (175)58      Nob 
L. NORBANUS BALBUS (8)      Nob 
 
20 
M. VALERIUS MESSALLA <MESSALINUS?> (265)   Nob 
M. AURELIUS COTTA (110)59      Nob 
 
21 
 
22 
D. HATERIUS AGRIPPA (41)      VE 
C. SULPICIUS GALBA (54)      Nob 
 
23 
C. ASINIUS POLLIO (26)      ? (VE?) 
C, ANTISTIUS VETUS (49)      VE 
 
24 
SER. CORNELIUS CETHEGUS (99)     Nob 
L. VISELLIUS VARRO (7)      VE 
 
25 
COSSUS CORNELIUS LENTULUS (183)     Nob 
M. ASINIUS AGRIPPA (7)      ? (VE?) 
 
26 
CN. CORNELIUS LENTULUS GAETULICUS (220)   Nob 
C. CALVISIUS SABINUS (15)      VE 
 
27 
L. CALPURNIUS PISO (76)      Nob 
M. LICINIUS CRASSUS FRUGI (73)     Nob 
 
28 
APPIUS IUNIUS SILANUS (155)      Nob 
P. SILIUS NERVA (22)       VE 
 
29 
C. FUFIUS GEMINUS (15)      VE 
L. RUBELLIUS GEMINUS (7)      ? 
 

                                                             
58 Degrassi: M. Iunius Silanus Torquatus. 
59 Degrassi: M. Aurelius Cotta Maximus Messallinus. 
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30 
M. VINICIUS (7)       VE 
L. CASSIUS LONGINUS (67)      Nob 
 
31 
L. AELIUS SEIANUS (133)      HN 
 
32 
CN. DOMITIUS AHENOBARBUS (25)     Nob 
L. ARRUNTIUS CAMILLUS SCRIBONIANUS (14)   Nob 
 
33 
L. LIVIUS OCELLA SULPICIUS GALBA (63)    Nob 
L. CORNELIUS SULLA FELIX (393)     Nob 
 
 
IV 
34 
PAULLUS FABIUS PERSICUS (120)     Nob 
L. VITELLIUS (7c)       HN 
 
35 
C. CESTIUS GALLUS (8)      ? 
M. SERVILIUS NONIANUS (69)      ? (Nob?) 
 
36 
SEX. PAPINIUS ALLENIUS (6)      HN 
Q. PLAUTIUS (41)       ? 
 
37 Tiberius dör, Caligula ny kejsare 
CN. ACERRONIUS PROCULUS (2)     ? 
C. PETRONIUS PONTIUS NIGRINUS (40)    VE 
 
38 
M. AQUILA IULIANUS (9)60      HN 
P. NONIUS ASPRENAS (19)      VE 
 
39 
L. APRONIUS CAESIANUS (6)      VE 
 
40  
 
41 Caligula dör, Claudius ny kejsare 
CN. SENTIUS SATURNINUS (12)     VE 
 
42 
C. CAECINA LARGUS (19)      VE 
 
43 
*      
 
44 
T. STATILIUS TAURUS (87)      VE 
C. SALLUSTIUS CRISPUS PASSIENUS (2)    VE 
 
45      

                                                             
60 Degrassi: M. Aquilia Iulianus. 
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T. STATILIUS TAURUS CORVINUS (38)     Nob 
* 
 
46 
D. VALERIUS ASIATICUS (106)      HN 
M. IUNIUS SILANUS (176)      Nob 
 
47 
* 
 
48 
A. VITELLIUS (7b)       VE 
L. VIPSTANUS POPLICOLA (10)61     Nob 
 
49 
Q. VERANIUS (3)       VE 
C. POMPEIUS LONGUS GALLUS (91)62     ? 
 
50 
C. ANTISTIUS VETUS (50)      VE 
M. SUILLIUS NERULLINUS (8)      VE 
 
51 
SER. CORNELIUS (SCIPIO) SALVIDIENUS ORFITUS (359)  Nob 
 
52 
FAUSTUS CORNELIUS SULLA FELIX (391)    Nob 
L. SALVIUS OTHO TITIANUS (19)     VE 
 
53 
D. IUNIUS SILANUS TORQUATUS (182)     Nob 
Q. HATERIUS ANTONINUS (5)      VE 
 
54 Claudius dör, Nero ny kejsare 
M'. ACILIUS AVIOLA (22)      ? 
M. ASINIUS MARCELLUS (18)      ? (VE?) 
 
 
V 
55 
L. ANTISTIUS VETUS (53)      VE 
 
56 
Q. VOLUSIUS SATURNINUS (20)     Nob 
P. CORNELIUS (LENTULUS?) SCIPIO (237)    Nob 
 
57 
L. CALPURNIUS PISO (79)      Nob 
 
58 
M. VALERIUS MESSALLA CORVINUS (262)    Nob 
 
59 
C. VIPSTANUS APRONIANUS (1)     ? 
C. FONTEIUS CAPITO (22)      VE 
 
60 

                                                             
61 Degrassi: L. Vipstanus Poplicola (Messalla). 
62 Degrassi: C. (/A) Pompeius Longinus. 
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COSSUS CORNELIUS LENTULUS (184)     Nob 
 
61 
P. PETRONIUS TURPILIANUS (75)     VE 
L. CAESENNIUS PAETUS (9)      ? 
 
62 
P. MARIUS CELSUS (35)      ? 
L. AFINIUS GALLUS (1)63      VE 
 
63 
C. MEMMIUS REGULUS (28)      VE 
L. VERGINIUS RUFUS (27)      HN 
 
64 
C. LAECANIUS BASSUS (4)      VE 
M. LICINIUS CRASSUS FRUGI (74)     Nob 
 
65 
A. LICINIUS NERVA SILIANUS(138)64     VE 
M. (IULIUS) VESTINUS ATTICUS (3)     HN 
 
66 
C. LUCCIUS TELESINUS (ej i RE)     ? (HN?) 
C. SUETONIUS PAULLINUS (PAULINUS) (3)65    ? 
 
67 
L. IULIUS RUFUS (445)       ? 
? FONTEIUS CAPITO (18)      VE 
 
68 Nero dör, Galba ny kejsare 
TI. CATIUS SILIUS ITALICUS (17)66     ? 
P. GALERIUS TRACHALUS <TURPILIANUS> (8)   ? 
 
69 Trekejsaråret, Vespasianus slutligen kejsare 
T. VINIUS RUFINUS (5)       VE 
 
70  
 
71 
M. COCCEIUS NERVA (16)      VE 
 
72 
 
73 
L. VALERIUS CATULLUS MESSALLINUS (127)    Nob 
 
74 
 
75 
 
 
VI 
76 
 

                                                             
63 Degrassi: L. Afinius. 
64 Degrassi: A. Licinius Nerva Silianus Firmus Pasidienus. 
65 Det är osäkert om detta är RE 3 eller dennes son. 
66 Degrassi: Ti. Catius Asconius Silius Italicus. 
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77 
 
78 
D. IUNIUS NOVIUS PRISCUS (RUFUS?) (17)    ? (HN?) 
L. CEIONIUS COMMODUS (5)      ? (HN?) 
 
79 Vespasianus dör, Titus ny kejsare 
 
80 
 
81 Titus dör, Domitianus ny kejsare 
L. FLAVIUS SILVA NONIUS BASSUS (181)    ? 
L.? ASINIUS POLLIO VERRUCOSUS (27)    ? (VE?) 
 
82 
T. FLAVIUS SABINUS (169)      VE 
 
83 
Q. PETILLIUS RUFUS (10)      ? 
 
84 
C. OPPIUS SABINUS (31)      HN 
 
85 
 
86 
SER. CORNELIUS DOLABELLA PETRONIANUS (147)   Nob 
 
87 
L. VOLUSIUS SATURNINUS (19)     Nob 
 
88 
L. MINICIUS RUFUS (23)67      ? (HN?) 
 
89 
T. AURELIUS FULVUS (135)      VE 
M. ASINIUS ATRATINUS (8a68)      ? 
 
90 
* 
 
91 
M'. ACILIUS GLABRIO (40)      Nob 
M. ULPIUS TRAIANUS (1a)      VE 
 
92 
Q. VOLUSIUS SATURNINUS (21)     Nob 
 
93 
[CN.?] POMPEIUS COLLEGA (73)     ? 
Q. PEDUCAEUS PRISCINUS (9)      VE 
 
94 
L. NONIUS CALPURNIUS TORQUATUS ASPRENAS (31)   Nob 
T. SEXTIUS MAGIUS LATERANUS (30)     Nob 
 
95 

                                                             
67 Degrassi: L. Minucius Rufus. 
68 I RE Supplementband XII. 



Thomas Ihre 
780119 

 29 

T. FLAVIUS CLEMENS (62)      VE 
 
96 Domitianus dör, Nerva ny kejsare 
C. MANLIUS VALENS (88)      ? 
C. ANTISTIUS VETUS (51)      VE 
 
 
VII 
97 
* 
 
98 Nerva dör, Trajanus ny kejsare 
 
99 
A. CORNELIUS PALMA (279)69      ? 
Q. SOSIUS SENECIO (11)      VE 
 
100 
SEX. IULIUS FRONTINUS (243)      ? 
 
101 
Q. ARTICULEIUS PAETUS (3)      ? 
 
102 
L. IULIUS URSUS SERVIANUS (538)     ? 
L. LICINIUS SURA (167)       HN 
 
103 
M'. LABERIUS MAXIMUS (11)      HN 
 
104 
SEX. ATTIUS SUBURANUS (28)70     ? 
M. ASINIUS MARCELLUS (19)      ? (VE?) 
 
105 
TI. IULIUS CANDIDUS MARIUS CELSUS (166)    VE 
C. ANTIUS A. IULIUS QUADRATUS (425)    ? (HN?) 
 
106 
L. CEIONIUS COMMODUS (6)      VE 
SEX. VETTULENUS CIVICA CERIALIS (3)    VE 
 
107 
*      
* 
 
108 
AP. ANNIUS TREBONIUS GALLUS (88)     VE 
M. ATILIUS METILIUS BRADUA (43)     ? 
 
109 
P. CALVISIUS TULLUS (19)71      VE 
* 
 
110 
M. PEDUCAEUS PRISCINUS (8)      VE 

                                                             
69 Degrassi: A. Cornelius Palma Frontonianus. 
70 Degrassi: Sex. Attius Suburanus Aemilianus. 
71 Degrassi: P. Calvisius Tullus Ruso. 
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SER. (CORNELIUS) SCIPIO SALVIDIENUS ORFITUS (361)  Nob 
 
111 
C. CALPURNIUS PISO (66)      Nob 
M. VETTIUS BOLANUS (26)      VE 
 
112 
T. SEXTIUS AFRICANUS (16)      VE 
 
113 
L. PUBLILIUS CELSUS (18)      ? 
C. CLODIUS CRISPINUS (28)      ? 
 
114 
Q. NINNIUS HASTA ( 5)         HN 
P. MANILIUS VOPISCUS VICINILLIANUS L. ELUFRIUS SEVERUS IULIUS QUADRATUS BASSUS (30) ? (VE?) 
 
115 
L. VIPSTANUS MESSALLA (7)      Nob 
M. PEDO VERGILIANUS (5)      ? 
 
116 
L. FUNDANIUS LAMIA AELIANUS (7.3)72    Nob 
SEX. CARMINIUS VETUS (6)      ? 
 
117 Trajanus dör, Hadrianus ny kejsare 
Q. AQUILIUS NIGER (27)      ? 
M. REBILUS APRONIANUS (2)      ? 
 
 
VIII 
118 
CN. PEDANIUS FUSCUS SALINATOR (6)    VE 
 
119 
(Q. IUNIUS?) RUSTICUS (148)73      ? 
 
120 
L. CATILIUS SEVERUS (4)74      ? 
T. AURELIUS FULVUS BOIONIUS ARRIUS ANTONINUS (138)  VE 
 
121 
M. ANNIUS VERUS (93)       VE 
CN. ARRIUS AUGUR (ej i RE)      ? 
 
122 
M'. ACILIUS AVIOLA (23)      VE 
CORELLIUS PANSA (ej i RE)      ? 
 
123 
Q. ARTICULEIUS PAETINUS (1)      ? 
L. VENULEIUS APRONIANUS OCTAVIUS PRISCUS (6)   VE 
 
124 
M.' ACILIUS GLABRIO (41)      Nob 
C. BELLICIUS TORQUATUS TEBANIANUS (7)75    ? 

                                                             
72 PIR: L. Lamia Aelianus. 
73 Degrassi: P. Dasumius Rusticus. 
74 Degrassi: L. Catilius Severus Iulianus Cladius Reginus. 
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125 
M. LOLLIUS PAULLINUS VALERIUS ASIATICUS SATURNINUS (108)  VE 
L. EPIDIUS TITIUS ACUILINUS (27)      ? (VE?) 
 
126      
[C. EGGIUS] AMBIBULUS POM[PONIUS LON]GINUS CASSIANUS L. MAECIUS POS[TUMUS] (2)76 VE 
* 
 
127 
T. ATILIUS RUFUS TITIANUS (55)     VE 
M. (GAVIUS) SQUILLA GALLICANUS (24)77    ? 
 
128 
M. ANNIUS LIBO (60)       VE 
* 
 
129 
P. IUVENTIUS CELSUS T. AUFIDIUS HOENIUS SEVERIANUS (13) ? (VE?) 
L. NERATIUS MARCELLUS (9)      ? (HN?) 
 
130 
Q. FABIUS CATULLINUS (61)      ? (HN?) 
M. FLAVIUS APER (35)       ? 
 
131 
SER. OCTAVIUS LAENAS PONTIANUS (66)    ? (Nob?) 
M. ANTONIUS RUFINUS (92)      ? 
 
132 
C. IUNIUS SERIUS AUGURINUS (1)     ? (HN?) 
C. TREBIUS SERGIANUS (7)      ? (VE?) 
 
133 
M. ANTONIUS HIBERUS (63)      ? 
P. MUMMIUS SISENNA (24)      ? (VE?) 
 
134    
T. VIBIUS VARUS (62)       VE 
* 
 
135 
L. TUTILIUS LUPERCUS PONTIANUS (2)    ? (VE?) 
P. CALPURNIUS ATILIANUS ATTICUS (20)78    ? 
 
136 
L. CEIONIUS COMMODUS (7)      VE 
SEX. VETTULENUS CIVICA POMPEIANUS (2)    VE 
 
137 
P. COELIUS BALBINUS VIBULLIUS PIUS (9)    ? 
 
138 Hadrianus dör 
KANUS IUNIUS NIGER (107)79      VE 

                                                                                                                                                                                              
75 Degrassi: C. Bellicius Flac[cus] Torquatus Tebanianus. 
76 Degrassi: C. Eggius Ambibulus. 
77 Degrassi: M. Gavius (Claudius) Squilla Gallicanus. 
78 Degrassi: P. Calpurnius Atilianus (Atticus Rufus?). 
79 PIR: T. Iunius Niger. 
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C. POMPONIUS CAMERINUS (41)     ? 
 

3.2 Motivationer till mina placeringar av osäkra konsuler 
 

Om inget annat nämns, kommer alla uppgifter från RE. 

 

C. Asinius Gallus (cos. 8 f.Kr) 

C. Asinius Gallus var son till Asinius Pollio som var konsul 40 f.Kr, dvs. mitt i den 

brytningstid när konsulatet slutade anses ge nobilitas åt konsulns efterkommande. Eftersom 

Afzelius i sin avhandling aldrig tar upp Asinius som en adlig släkt har jag valt att tolka dem 

som en senatorisk släkt men utan nobilitas. 

 

M. Servilius (cos. 3 e.Kr) 

Denne konsul saknas i RE. Syme nämner både honom och M. Servilius Nonianus (cos. 35 

e.Kr; enligt Syme hans son) som nobiles, men påpekar att då inga Servilii har varit konsuler 

sedan 202 f.Kr. är det oklart om det är samma släktgren.80 

 

C. Caelius Rufus (cos. 17 e.Kr) 

RE och PIR ger inga klara besked om vilket stånd han kan tillhöra. Syme menar att han är av 

senatorisk släkt, och nämner suffektkonsuln år 4 f.Kr. C. Caelius Rufus som hans far.81 

 

C. Asinius Pollio (cos. 23 e.Kr) 

Son till C. Asinius Gallus (se ovan), och därför också markerad som av senatorisk släkt. 

Nobilitas kan inte heller härledas på mödernet; modern var dotter till M. Vipsanius Agrippa. 

 

M. Asinius Agrippa (cos. 25 e.Kr) 

Son till C. Asinius Gallus (se ovan), och därför också markerad som av senatorisk släkt. 

Nobilitas kan inte heller härledas på mödernet; modern var dotter till M. Vipsanius Agrippa. 

 

M. Servilius Nonianus (cos. 35 e.Kr) 

Enligt RE är han möjligtvis son till M. Servilius (cos. 3 e.Kr), men det är inte fastställt om han 

                                                             
80 Syme 1986, 95f. 
81 Syme 1986, 52f. 
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släkt med de republikanska Servilii.82 

 

M. Asinius Marcellus (cos. 54 e.Kr) 

Ättling (oklart hur) till Asinius Pollio (cos. 23 e.Kr) och därför också markerad som av 

senatorisk släkt. 

 

C. Luccius Telesinus (cos. 66 e.Kr) 

Verkar ha kommit från Grekland; PIR har med ett annat exempel på hans namn där han är 

omnämnd som Telesinus Philostratus. 

 

D. Iunius Novius Priscus (Rufus?) (cos. 78 e. Kr) 

Enligt RE har han inga släktband med tidigare Novii Prisci. 

 

L. Ceionius Commodus (cos. 78 e.Kr) 

Är den första som dyker upp på någon lista med detta namn. 

 

L.? Asinius Pollio Verrucosus (cos. 81 e.Kr) 

Ättling (möjligtvis sonson) till Asinius Marcellus (cos. 54 e.Kr) och därför också markerad 

som av senatorisk släkt. 

 

L. Minicius Rufus (cos. 88 e.Kr) 

Enligt RE möjligtvis son till en praefectus castrorum, den militärofficer som hade till uppgift 

att välja härens lägerplats. 

 

M. Asinius Marcellus (cos. 104 e.Kr) 

Ättling (oklart hur) till Asinius Marcellus (cos. 54 e.Kr.) och därför också markerad som av 

senatorisk släkt. 

 

C. Antius A. Iulius Quadratus (cos. 105 e.Kr) 

Kom från Pergamon. 

 

                                                             
82 Ett klargörande är på sin plats: i RE nämns M. Servilius (cos. 3 e.Kr) i samband med M. Servilius Nonianus, 
men redovisas inte själv. Symes 1986 nämner både M. Servilius och M. Servilius Nonianus på s. 95f, utan att 
hänvisa till RE. 
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P. Manilius Vopiscus Vicinillianus L. Elufrius Severus Iulius Quadratus Bassus (cos. 114 e.Kr) 

Son till den rike Manilius Vopiscus; enligt RE var denne antagligen senator. 

 

 

L. Epidius Titius Acuilinus (cos. 125 e.Kr.) 

RE menar att då han sitter som ordinarie konsul måste hans far tidigare ha varit suffektkonsul. 

Detta är en förklaring som dyker upp under flera namn, och är inte hållbar i längden – om alla 

tidigare okända namn måste ha suffektkonsuler som fäder finns det inget utrymme för 

homines novi. Jag har här valt att markera honom som av senatorsfamilj men med förbehållet 

att det kan vara fel. 

 

P. Iuventius Celsus T. Aufidius Hoenius Severianus (cos. 129 e.Kr) 

Fadern var jurist under Domitianus, och då de flesta jurister (om än inte alla) var senatorer har 

jag valt att markera sonen som tillhörande en senatorsfamilj. 

 

L. Neratius Marcellus (cos. 129 e.Kr) 

Kom från en tidigare okänd samnitisk familj. 

 

Q. Fabius Catullinus (cos. 130 e.Kr) 

En vir militaris, dvs. en som gjort sig en karriär inom det militära. Han är inte släkt med de 

republikanska Fabii. 

 

Ser. Octavius Laenas Pontianus (cos. 131 e.Kr) 

Troligen var hans farmor Rubellia Bassa sondotterdotter till Tiberius, alltså nobilis. 

 

C. Iulius Serius Augurinus (cos. 132 e.Kr) 

Det är oklart om han heter Iulius. Om han gör det finns det omnämnt hos Tacitus en romersk 

riddare på Neros tid som hette Iulius Augurinus, som är det enda andra kända exemplet på 

detta namn.83 

 

C. Trebius Sergianus (cos 132 e.Kr) 

RE menar att då han sitter som ordinarie konsul måste hans far tidigare ha varit suffektkonsul. 

Se förklaringen under L. Epidius Titius Acuilinus (cos 125 e.Kr). 
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P. Mummius Sisenna (cos. 133 e.Kr) 

RE menar att då han sitter som ordinarie konsul måste hans far tidigare ha varit suffektkonsul. 

Se förklaringen under L. Epidius Titius Acuilinus (cos 125 e.Kr). 

 

L. Tutilius Lupercus Pontianus (cos 135 e.Kr) 

RE menar att då han sitter som ordinarie konsul måste hans far tidigare ha varit suffektkonsul. 

Se förklaringen under L. Epidius Titius Acuilinus (cos 125 e.Kr). 

 

 

4. Diskussion och analys 
 

Under denna rubrik kommer jag att presentera ett antal diagram som kommer att visa hur 

konsulsämbetet under den undersökta tidsperioden tillföll nobiles, homines novi eller 

senatorer som inte tillhörde någondera av grupperna (Fig. 1). Detta diagram inkluderar de 

gissningar jag själv har gjort till vissa osäkra konsulers placering; för att visa att dessa 

gissningar inte påverkar de större tendenserna som man kan se har jag även inkluderat ett 

diagram där mina gissningar är borttagna, dvs. att alla osäkra är markerade som osäkra (Fig. 

2). 

     För att illustrera de enskilda gruppernas historiska utveckling under den undersökta 

tidsperioden har jag även med tre linjediagram som visar tillsättningen av konsuler tillhörande 

nobiles (Fig. 3), homines novi (Fig. 4), och de senatorer som var varken eller (Fig. 5). 

Slutligen har jag även med ett diagram som visar hur antalet cognomina förändrades under 

tidsloppet (Fig. 6). 

     För att kunna visa vilka grupper som tillsattes under de enskilda kejsarna har jag valt att 

presentera materialet inte i diagramform utan i procenttal. Grovdatan till detta, och alla 

diagrammen i övrigt, finns i slutet av uppsatsen under rubriken Grovdata. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
83 Tac. Ann. 15.50. 



 36 

 

 

 

 

Perioderna som används som en behändig tidsavdelare har följande sträckning: 

Period I: 30 - 10 f.Kr. 

Period II: 9 f.Kr – 12 e.Kr 

Period III: 13 – 33 e.Kr. 

Period IV: 34 – 54 e.Kr. 

Period V: 55 – 75 e.Kr. 

Period VI: 76 – 96 e.Kr. 

Period VII: 97 – 117 e.Kr. 

Period VIII: 118 – 138 e.Kr. 

 

 

Diagram 

Fig 1. Antalet konsuler, nobiles, homines novi, varken eller, och osäkra. 
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Fig 2: Diagram med alla osäkra konsuler markerade som Osäkra. 
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Fig 3. Nobiles. 
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Fig 4. Homines novi. 
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Fig 5. Varken eller. 
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Fig. 6. Namnförändringar. 
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 Staplarna visar antal cognomina och hur många konsuler som kan delas in i varje grupp. 

 

 

Med tiden uppdelad efter kejsarna 

För att kunna undersöka huruvida det fanns urskiljbara tendenser hos de enskilda kejsarna i 

tillsättningar av konsuler har jag även valt att dela upp den undersökta tidsperioden efter 

kejsarna. Jag kommer nedan att presentera antalet undersökta konsuler under varje kejsare 

och hur många av dessa i procenttal som var nobiles, homines novi eller varken eller. Notera 

att jag inte tar upp samtliga kejsare utan endast de under vilka 10 eller fler konsuler tillsattes; 

de kejsare som utelämnats satt enligt min mening alltför kort tid (eller vad gäller Vespasianus 

tillsatte för få konsuler) för att eventuella tendenser ska kunna urskiljas. För den intresserade 

finns siffrorna för samtliga kejsare i slutet av uppsatsen. 

Augustus: 

71 konsuler (67,6 % nobiles, 12,7 % homines novi, 19,7 % varken eller). 

Tiberius: 

40 konsuler (52,5 % nobiles, 7,5 % homines novi, 27,5 % varken eller). 

Claudius: 

19 konsuler (31,6 % nobiles, 5,3 % homines novi, 52,6 % varken eller). 

Nero: 

24 konsuler (25 % nobiles, 12,5 % homines novi, 33,3 % varken eller). 

Domitianus: 

18 konsuler (33,3 % nobiles, 11,1 % homines novi, 33,3 % varken eller). 

Trajanus: 

31 konsuler (12,9 % nobiles, 12,9 % homines novi, 35,5 % varken eller). 

Hadrianus: 
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36 konsuler (5,6 % nobiles, 8,3 % homines novi, 50 % varken eller). 

 

 

Kan man se något mönster i utnämningarna? 

 

Något vi kan se direkt i diagram 1 är att antalet män som väljs till nya ordinarie konsuler 

sjunker under period IV; en nedgång som fortsätter till period VI där den når sin absoluta 

botten med endast 22 nya konsuler utnämnda på 21 år. Detta ska dock inte blandas ihop med 

att antalet ordinarie konsuler som utnämns sjunker – förändringen beror dels på att antalet 

kejserliga konsuler stiger (dvs. medlemmar ur den kejserliga familjen samt designerade 

tronarvingar), och dels på att fler konsuler får sitta mer än en gång som ordinarie konsuler. 

     Den grupp som förlorar mest på denna nedgång är nobiles: under period III var 20 av de 36 

konsuler som utnämndes tillhörande nobiles, dvs. cirka 55 %. Under period IV var antalet 

adliga konsuler endast 7 av 31, eller ca 23 %. 

     Det intressanta med de här siffrorna är att period IV innefattar åren 34-54 e.Kr, alltså från 

Tiberius sista år till Neros trontillträde, en period av kejsare som inte låg i fejd med adeln; 

Gelzers tolkning av dessa kejsares inställning gentemot adeln är att Tiberius kände en 

samhörighet med nobiles och att Claudius var välvilligt inställd gentemot gruppen på grund 

av sitt intresse för historia.84 Att perioderna V och VI skulle vara en nedåtgång för nobiles kan 

väl inte anses vara överraskande – perioden kännetecknas av kejsar Nero, som av Suetonius 

beskrivs som förklarande krig mot adeln,85 samt av flavierna som bröt med föreställningen att 

endast adeln hade möjlighet att ersätta kejsaren. Period VI är till större delen identisk med 

Domitianus styre, en kejsare vars rykte nedsablades av de antika författarna på grund av hans 

förföljelse av rikets förnämsta familjer. 

     Istället var det nya män som valdes till konsuler, homines novi. Under period III var det 

endast 2 av 36 konsuler som var homines novi, ca 6 %. Under period IV var siffrorna 4 av 31, 

ca 13 % och under period VI hade antalet stigit till 6 av 22, ca 27 %. Även om Domitianus har 

fått ett överdrivet eftermäle kan det inte förnekas att man under hans styre föredrog att hålla 

borta adeln från konsulsämbetet och istället satsa på nya talanger. 

     De två sista perioderna (VII och VIII) ser åter en uppgång av antalet nyutnämnda 

ordinarier konsuler, alltså konsuler som inte tillhör den kejserliga familjen eller som sitter mer 

än en gång, men ingen motsvarande uppgång för nobiles. Gelzers tolkning av 

                                                             
84 Gelzer 1975, 154-156. 
85 Suet. Nero 36.1. 
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händelseförloppet är som vi har sett att Trajanus och Hadrianus försökte kompensera de 

överlevande nobiles som fanns kvar, men att dessa var alltför få för att göra något bestående 

avtryck i fortsättningen.86 

 

Så för att besvara frågan: ja, i mitt tycke kan man se ett mönster i utnämningarna till konsul. 

 

 

Finns det släktband mellan de adliga konsulerna 30 f.Kr - 138 e.Kr, och republikanska 

konsuler? 

 

Som vi kan se i konsulslängden finns det med nobiles ända fram till 124 e.Kr; under Augustus 

tid hjälpte ekonomiska bidrag till att få in uråldriga adelsfamiljer som inte hade nått 

konsulatet på 100-tals år, som Furii.  Däremot har inte den romerska adeln samma dominans 

över konsulsämbetet som under republiken; fram t.o.m. period III är de flesta nyutnämnda 

konsulerna som sagt nobiles, för att sedan mest bestå av senatorsfamiljer som inte hade 

innehaft konsulsämbetet under republiken. 

     Två faktorer bidrar till denna utveckling. För det första började adeln stänga ute de nya 

konsulerna: någon gång runt republikens sammanbrott slutade konsulatet medföra nobilitas. 

Detta ledde till att den kontinuerliga påfyllnaden av adeln som tidigare hade skett upphörde, 

och i och med detta var det bara en fråga om tid innan antalet nobiles började sjunka. 

     Den andra faktorn är ekonomin; rangordningen i det romerska samhället var baserad på 

individens tillgångar, såväl under kejsartiden som under republiken. När man från kejsarens 

sida började stänga ute de gamla adelsfamiljerna från de sedvanliga sätten att fylla på 

familjefinanserna, nämligen befäl över arméer och guvernörskap över provinserna, var det 

precis som med den förra faktorn bara en fråga om tid innan familjer tvingades dela upp sina 

förmögenheter mellan ättlingar, vilket ledde till att de började sjunka under den ekonomiska 

gräns som fanns för att kunna söka till ämbeten och därigenom till senaten. Vissa familjer 

försökte motverka denna tendens genom familjeplanering, vilket i sin tur ledde till att antalet 

nobiles ytterligare sjönk när färre och färre ättlingar föddes. 

     Vad gäller konsuler med ett adligt namn men utan släktskap till republikanska familjer är 

det ett ytterst litet fåtal det handlar om. Vanligtvis är det en fråga om nomen gentile som man 

har övertagit från sin familjs patroner när man blev romerska medborgare, istället för att vara 

någon medveten förfalskning av sitt ursprung. Gränsfall finns, det ska medges, men det 
                                                             
86 Gelzer 1975, 156f. 
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handlar i så fall om konsuler som hänvisar till nobilitas på mödernet, eller vars förfäder har 

varit med om en adoption som de efterkommande väljer att bortse ifrån. 

 

Svaret blir då: ja, under nästan hela den undersökta tidsperioden kan de nobiles som erhåller 

den ordinarie konsulsämbetet påvisa släktband tillbaka till republiken. Dock blir antalet 

konsuler som vi inte vet något om i detta avseende större och större ju längre framåt i tiden 

man kommer; den siste konsuln vi med säkerhet kan fastställa är nobilis är M'. Acilius 

Glabrio år 124 e.Kr. Efter honom finns konsuler med adliga namn men osäkra familjeband. 

 

 

Speglar detta sig i namnbruket? 

 

Som man kan se av dessa siffror skedde en viss förändring av namnbruket drastiskt under den 

undersökta tidsperioden. Konsuler utan cognomina slutar förekomma helt efter period IV, 

medan konsuler med tre eller flera cognomina blir allt vanligare från och med period VI. 

Däremot kan man konstatera att den ojämförligt vanligaste namnformen under hela den 

undersökta tiden är tria nomina, precis som under republiken. 

 

I motsats till en av mina ursprungliga föreställningar ändrades inte namnbruket  under 

perioden 30 f.Kr. - 138 e.Kr. En svag ökning av cognomina kan märkas från period VI, men 

symptomatiskt är att undersökningens sista år, 138 e.Kr., innehåller två konsuler som båda har 

den vanliga uppsättningen namn med ett praenomen, ett nomen gentile och ett cognomen. 

Antagligen hör denna svaga ökning ihop med att antalet adliga familjer höll på att minska 

varpå man blev tvungen att hänvisa längre och längre bak i tiden för att nå en adlig 

familjekoppling. 

     I de fall namnen har blivit längre genom tilläggandet av cognomina handlar det nästan 

uteslutande om konsuler som hänvisar till nobilitas på mödernet. Som jag dock har redovisat 

för tidigare var man inte tvungen att lägga till cognomina för att påvisa sin nobilitas; det var 

fullt acceptabelt att ta en förfaders cognomen som praenomen och därmed fortfarande behålla 

det gamla skicket med tria nomina. 

     Om man räknar antalet konsuler med fler än tre namn och jämför med det totala antalet 

konsuler i undersökningen får man fram följande siffror (siffran gäller antalet i procent): 

 

Period I: 22,6 % 
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Period II: 19,4 % 

Period III: 19,4 % 

Period IV: 25,8 % 

Period V: 33,3 % 

Period VI: 27,3 % 

Period VII: 29 % 

Period VIII: 44,4 % 

 

Som man kan se befinner sig antalet konsuler med längre namn än tria nomina runt 20 % 

fram till period IV. Därefter håller sig antalet mellan 25 och 33 % fram till period VIII, när 

procenttalet stiger till 44 %. 

 

Svaret blir då: nej, ingen drastisk förändring i namnbruket sker under den aktuella perioden. 

Antalet cognomina som bärs av konsulerna ökar från period IV, men det är först i period VIII 

som antalet konsuler med fler än 3 namn stiger till över 40 % av det totala antalet konsuler. 

 

 

De homines novi som förekommer i konsulslängderna under den aktuella perioden, har 

de några gemensamma egenskaper? 

 

Då denna uppsats har tagit fasta mindre på de enskilda konsulerna och mer på de grupper som 

rörde sig runt konsulsämbetet under principatet har ingen djupare analys gjorts av dessa nya 

män. Jag vill dock låta frågan kvarstå då detta är en vinkel som man skulle kunna arbeta 

vidare på i framtiden; som sagt har de homines novi som dök upp under Augustus studerats 

noggrant, men jag tror att det finns material nog att även undersöka de senare nykomlingarna. 

I så fall skulle några intressanta frågor kunna ställas om dem som skulle kunna tyda på om det 

finns ett mönster i deras utnämningar: kommer de från Rom eller utanför, och i så fall från 

Italien eller provinserna? Har de någon koppling till kejsaren före sin utnämning som skulle 

kunna tyda på att personliga favoriter tillsätts eller är de produkterna av en mindre personlig 

byråkrati som snarare ser till duglighet? Hur ser deras öden ut efter konsulsämbetet, placeras 

de i provinser med legioner i och betyder detta att de anses vara mer pålitliga än sina adliga 

kollegor? 
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Håller fortfarande den ursprungliga tesen att även konsulerna under principatet 

tillhörde samma snäva krets som mer eller mindre hade monopoliserat konsulsämbetet 

under republiken? 

 

Till att börja med, ja. Augustus finansiering av utblottade nobiles ledde till och med till att 

namn som hade varit frånvarande från konsulslistorna i århundranden plötsligt fanns med 

igen. Däremot visar diagrammen att tanken på den augusteiska aristokratien som levande på 

lånad tid stämmer: de namn som hade kommit tillbaka under Augustus efter en längre tids 

frånvaro finns bara med någon enstaka gång. Tiberius var inte alls intresserad av att 

upprätthålla sin företrädares generösa bistånd, utan de nobiles som finns kvar efter 

storhetstiden under Augustus är samma som fanns som konsuler under slutet av republiken. 

     Det intressanta är dock framväxten av en annan sorts återkommande konsulära familjer, 

nämligen de som endast är av senatorisk rang utan nobilitas. I flera fall (som t.ex. Asinii) 

återkommer en familj gång på gång under flera generationer, och frågan är om inte detta kan 

anses vara ett nytt mellanskikt mellan de försvinnande nobiles och de senatorsfamiljer som 

endast får in någon enstaka konsul. 

 

Svaret blir då: Ja, till att börja med. Senare bryts nobiles dominans över konsulatet när de 

börjar försvinna från konsulslistorna; i vakuumet som uppstår träder ett antal senatoriska 

familjer in som i flera generationer lyckas få in familjemedlemmar på konsulsämbetet. 

 

 

4.1. Sammanfattning och slutsats 

 

Nobiles kom tillbaka under Augustus, blomstrade under Tiberius, men efter dennes död 

försvann de raskt från den politiska scenen. Denna sorti skedde mycket snabbare än vad man 

hittills har velat påstå: som denna undersökning visar var det inte under de flaviska kejsarna 

som nobiles fick sin dominans över konsulsämbetet brutet utan redan under Caligula och 

Claudius. Efter dessa kejsare repade sig nobiles aldrig, utan förde en tynande tillvaro. Den 

grupp som istället steg till makten var de senatoriska familjerna: redan under Augustus 

började dessa tillskansa sig fler och fler konsulat tills de under Trajanus och Hadrianus helt 

kom att dominera konsulstillsättningarna. Homines novi var aldrig något mer än en perifer 

företeelse utan några större avvikelser under den undersökta tiden.  
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     Vad skulle detta då kunna betyda? Till att börja med verkar undersökningen bekräfta de 

tankar som främst Syme har framfört, att politisk makt inte kan fortleva utan regelbundna 

utövningar av den. När nobiles avskärmades från utövandet i form av befäl över legionerna 

eller som guvernörer över provinserna slutade de vara en fungerande politisk elit och 

fossiliserades. De som fick utöva makten, de senatoriska familjerna, blev istället de som kom 

att stiga till makten. Inbördeskriget 69 e.Kr. kan då sägas vara ett tydliggörande av hur den 

gamla aristokratin sköts åt sidan av de icke-adliga familjerna. 

 

Avslutningsvis hoppas jag att denna uppsats har visat på ett antal områden som skulle vara 

intressanta att fördjupa sig i; jag tänker då främst på homines novi under principatet, men 

även den stora gruppen med senatorer som varken var homines novi eller nobiles, men som 

kom att dominera konsulsämbetet mot slutet av den undersökta tidsperioden. 
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5. Grovdata 
 

Fig. 1. Antalet konsuler, nobiles, homines novi, varken eller, och osäkra. 
 I II III IV V VI VII VIII 
Konsuler 31 36 36 31 27 22 31 36 
Nobiles 21 25 21 8 7 6 4 2 
Homines 
novi 

7 2 1 4 3 4 4 3 

Varken 
eller 

3 9 12 14 10 7 11 18 

Oklara 0 0 2 5 7 5 12 13 
 

 

Fig. 2.Diagram med alla osäkra konsuler markerade som Osäkra. 
 I II III IV V VI VII VIII 
Konsuler 31 36 36 31 27 22 31 36 
Nobiles 21 24 21 7 7 6 4 1 
Homines 
novi 

7 2 1 4 2 1 3 0 

Varken 
eller 

3 8 9 13 10 6 9 13 

Oklara 0 2 5 7 8 9 15 22 
 

 

Fig. 3. Nobiles. 
 I II III IV V VI VII VIII 
Nobiles 21 25 21 8 7 6 4 2 
 

 

Fig. 4. Homines novi. 
 I II III IV V VI VII VIII 
Homines 
novi 

7 2 1 4 3 4 4 3 

 

 

Fig. 5. Varken eller. 
 I II III IV V VI VII VIII 
Varken 
eller 

3 9 12 14 1 7 11 18 
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Fig 6. Namnförändringar. 
 I II III IV V VI VII VIII 
0 cog. 6 3 1 4 0 0 0 0 
1 cog. 18 26 28 19 18 16 22 20 
2 cog. 6 6 5 7 9 3 5 10 
3 cog. 1 1 2 1 0 3 3 2 
4 cog. 0 0 0 0 0 0 0 2 
5 cog. 0 0 0 0 0 0 0 1 
6+ cog. 0 0 0 0 0 0 1 1 
 

 

Med tiden uppdelad efter kejsarna. 
 Aug. Tib. Calig. Claud. Nero 3-kej. Vesp. Titus Domit. Nerva Traj. Hadr. 
Konsuler 71 40 4 19 24 1 4 2 18 0 31 36 
Nobiles 48 21 0 6 6 0 1 0 6 0 4 2 
Homines 
novi 

9 3 3 1 3 0 2 0 2 0 4 3 

Varken 
eller 

14 11 1 10 8 1 1 1 6 0 11 18 

Oklara 0 5 0 2 7 0 0 1 4 0 12 13 
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