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Abstract  

In the middle of the second century AD, the Augustales at Misenum decided to honour two 

women by co-opting one of them, Nymphidia Monime, into their collegium, and bestowing 

the title of sacerdos Augustalium, priestess of the Augustales, on the other, Cassia Victoria. 

The aim of this paper is to discuss on what grounds these two women were given access to 

what was normally an exclusively male context. Through analyzing the epigraphic and 

archaeological sources concerning the collegium of the Augustales, I reach the conclusion that 

the reasons for Nymphidia Monime’s and Cassia Victoria’s admission into the collegium are 

manifold although mainly of economical character, and that the most important factor seems 

to be their husbands’ already being members of the collegium. 

  



1 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

I. INLEDNING 

a. Presentation av ämne och syfte    s. 2 

b. Materialet och dess avgränsning    s. 2 

c. Metod och källkritik     s. 3 

d. Forskningshistorik och det aktuella forskningsläget 

d. I. Forskning om augustalerna    s. 3 

d. II. Forskning om Sacello degli Augustali i Misenum  s. 5  

med betoning på inskriftsmaterialet 

 

II. BAKGRUND 

a. Augustalerna – vilka var de?    s. 7 

b. Sacello degli Augustali i Misenum    s. 11 

c. Misenum      s. 12 

 

III. DE TVÅ KVINNORNA 

a. Nymphidia Monime     s. 15 

b. Cassia Victoria     s. 17 

 

IV. KVINNORS ROLL I ROMERSK RELIGION   s. 20 

 

V. DISKUSSION     s. 22 

 

VI. SAMMANFATTNING    s. 29 

 

VII. BIBLIOGRAFI OCH KÄLLOR    s. 31 

 

VIII. BILAGA     s. 35 

 

 

 

 



2 
 

I. INLEDNING 

a. Presentation av ämne och syfte 

Nymphidia Monime valdes år 149 e.Kr. in som medlem i augustalkollegiet i Misenum. 

Omkring tio år senare är Cassia Victoria sacerdos Augustalium i samma kollegium. Två 

kvinnor av olika ursprung – Nymphidia Monime var liberta och Cassia Victoria ingenua – 

med det gemensamt att de båda innehade positioner inom augustalkollegiet som var ytterst 

sällsynta för kvinnor, och att de båda var gifta med förmögna män som var curatores perpetui 

i samma kollegium. 

Att kvinnor spelade en viktig roll i många romerska kulter vittnar till viss del den 

antika litteraturen men främst det rika epigrafiska materialet om. För augustalernas 

organisationer är Nymphidia Monime och Cassia Victoria emellertid i det närmaste unika; vi 

känner endast till namnen på ytterligare en kvinnlig sacerdos, Marcia Polybiane i Liternum, 

och en adlecta, Claudia Rufina i Tibur.
1
  

Jag vill lära känna Nymphidia Monime och Cassia Victoria så väl det är möjligt på 

basis av bevarat epigrafiskt och arkeologiskt material för att därigenom söka möjliga orsaker 

till att dessa två kvinnor upptogs i augustalernas kollegium – ett annars uteslutande manligt 

sammanhang.  

 

b. Materialet och dess avgränsning 

Materialet som utgör grunden för denna uppsats är främst epigrafiskt och består av inskrifter 

från det så kallade Sacello degli Augustali, augustalernas helgedom, som grävdes ut mellan 

1968 och 1972 i Misenum, dagens Miseno, väster om Neapel. 

Vid upptäckten av Sacello fann man tio statybaser av vilka nio bär inskrifter. På en 

av dessa baser finns tre inskrifter, varav en utgörs av augustalernas beslut att välja in 

Nymphidia Monime som medlem i kollegiet.
2
 De andra baserna kan dock också vara av 

intresse eftersom inskrifterna ger upplysningar om hur augustalkollegiet i Misenum fungerade 

och vilken roll det hade i samhället. 

 

                                                           
1
 Claudia Rufina: CIL XIV, 3657; Marcia Polybiane: AE 2001, 854. Dessa två kvinnor har alltså samma titlar som 

Nymphidia Monime och Cassia Victoria. Eventuellt vittnar en inskrift från Antium om ytterligare en kvinna som 
blivit invald i augustalkollegiet, CIL X, 6682, men tolkningen är inte säker; von Premerstein 1895, 850. Utöver 
dessa finns ytterligare två kvinnor med andra titlar: Flavia Festa som är mater Augustalium i Liternum, AE 2001, 
854, och Rutilia Paulina som är patrona för seviri Augustales i Corfinium, Regio IV, CIL IX, 3182. 
2
 AE 2000, 344c (bas 9 enligt registret över statybaserna på arkeologiska museet i Baia). 
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På marmorfrisen till tempelförhallens fasad finns en inskrift i vilken Cassia Victoria 

omnämns som sacerdos Augustalium.
3
 I tympanonfältet är Cassia Victoria och hennes make 

L. Laecanius Primitivus avbildade. 

Den enda antika litterära källan som nämner augustalerna är Petronius’ Satyricon. 

 

c. Metod och källkritik 

Genom att analysera inskriftsmaterial och relevanta detaljer på tempelförhallens fasad vill jag 

försöka få en tydligare bild av Nymphidia Monimes och Cassia Victorias ställning inom 

augustalkollegiet. Eftersom mina kunskaper i latin inte tillåter mig att själv tolka texterna 

kommer jag att behöva lita till de översättningar till olika moderna språk som gjorts av de 

inskrifter som är intressanta i sammanhanget. 

Som framgår av forskningshistoriken rörande Sacello (se nedan, s. 5) är endast få 

inskrifter publicerade i sin helhet med kommentar. Inskrifterna på den statybas på vilken 

Nymphidia Monime omnämns tillhör dock dessa; i artikeln ’Memory, money, and status at 

Misenum: three new inscriptions from the collegium of the Augustales’ återger D’Arms hela 

texten med översättning och kommentar.
4
 

 

d. Forskningshistorik och det aktuella forskningsläget 

d. I. Forskning om augustalerna 

Augustalerna har varit av intresse för forskarna sedan mitten av 1800-talet men under de cirka 

160 år som gått sedan A. E. Egger 1844 publicerade sin artikel ’Recherches sur les 

augustales’ har det epigrafiska materialet utökats och forskarnas frågeställningar förändrats. 

R. Duthoy ger i artikeln ’Les *Augustales’, 1978, en grundlig redogörelse för den tidiga 

forskningshistoriken och dess huvudfrågor, och följande avsnitt bygger på den. 

Grundläggande för forskningen om augustalerna var A. von Premersteins 

’Augustales’ från 1895. I denna artikel behandlade författaren de frågor som dittills varit de 

mest omdiskuterade och lade fram teorier som till viss del fortfarande är allmänt vedertagna. 

Till huvudfrågorna hörde bland annat innebörden i och förhållandet mellan de olika titlar som 

förekommer i det epigrafiska materialet, främst seviri, seviri Augustales och Augustales men 

även den mer ovanliga titeln magister Augustalis, huruvida det fanns endast en institution för 

                                                           
3
 Angående titeln sacerdos Augustalium: ”La traduzione corretta in it. sarebbe ’sacerdotessa degli Augustali’, il 

che però equivale anche ’sacerdotessa nel collegio degli Augustali’ …”; privat kommunikation med professor G. 
Camodeca, Università degli Studi di Napoli l’Orientale, 5/4-09. Översättning: Den korrekta översättningen till 
italienska bör vara ”augustalernas prästinna”, vilket emellertid även motsvarar ”prästinna i augustalkollegiet”. 
4
 Se bilaga s. 37-44 för de latinska texterna samt D’Arms’ tolkning och översättning av dem.  
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augustalerna eller flera, och hur institutionerna var organiserade samt antalet medlemmar i 

dem. Ett annat ämne för diskussion var om augustalerna överhuvudtaget hade med 

kejsarkulten att göra, något som Mommsen redan 1878 ställt sig avvisande till. Samma frågor 

avhandlade bland annat L. Ross Taylor 1914 i ’Augustales, Seviri Augustales and Seviri. A 

chronological study’ och A. D. Nock 1934 i ’Seviri and Augustales’, och båda anslöt sig i 

stort sett till von Premersteins teorier, dock med vissa avvikande meningar angående titlar och 

organisation. På 1950-talet diskuterades augustalerna främst utifrån regional synpunkt och 

undersökningar om deras organisation på iberiska halvön, i Pannonien och i Dacien 

publicerades.
5
  

Under de senaste 40 åren har det skett en förskjutning av fokus – augustalernas 

religiösa roll betonas inte lika mycket och forskningen har istället i huvudsak ägnat sig åt 

deras politiska, sociala och ekonomiska roll i samhället och i deras organisation velat se en 

parallell till städernas ordo decurionum. Som exempel kan nämnas R. Duthoys artikel ’La 

fonction sociale de l’augustalité’ från 1974 och J. H. D’Arms’ kapitel om frigivna i Puteoli 

och Ostia i Commerce and social standing in ancient Rome från 1981. Ett intressant exempel 

på hur nya arkeologiska fynd kan bidra till större nyansering är dock D’Arms’ försiktiga 

antydan i artikeln ’Memory, money, and status at Misenum: three new inscriptions from the 

collegium of the Augustales’ från 2000, om att forskningen, i ljuset av inskrifterna från 

Sacello degli Augustali i Misenum, kanske i högre grad bör beakta augustalernas religiösa 

handlingar. 

Även S. Ostrow diskuterar i artikeln ’Augustales along the bay of Naples: a case for 

their early growth’, 1985, augustalerna ur samhällspolitisk synpunkt och hävdar att deras 

organisation utvecklades i Kampanien tidigare än på andra håll som ett svar på växande 

ekonomiska och sociala spänningar i ett samhälle med så stor andel före detta slavar. 

Betoningen på frigivna har varit total. A. Abramenko påminner i Die munizipale 

Mittelschicht im kaiserzeitlichen Italien: Zu einem neuen Verständnis von Sevirat und 

Augustalität, 1993, om att även friborna var medlemmar i augustalernas organisationer, och 

varnar för att sätta likhetstecken mellan frigivna och augustaler. Till detta synsätt ansluter sig 

Lauren Hackworth Petersen som i sin bok The freedman in Roman art and art history från 

2006 ifrågasätter främst forskningens gängse bild av de konstuttryck som tillkommit på 

uppdrag av frigivna slavar, men också bilden av den frigivne romerske slaven 

överhuvudtaget. Hackworth Petersen anser att det inom forskningen finns en förhärskande 

                                                           
5
 Duthoy 1978, 1254-1257. 
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tendens att betrakta frigivna ur den romerska elitens perspektiv, en tendens hon kallar ”the 

Trimalchio vision”, och ett av bokens syften är att problematisera forskarnas ständiga 

referenser till Petronius, även i samband med diskussioner om augustalerna. 

En intressant tankegång hos Hackworth Petersen är att vi skulle kunna vända på den 

vedertagna synen på rika frigivna som sociala klättrare som betalade sin väg upp på 

samhällsstegen: istället var det samhället som behövde de rikas pengar för att finansiera till 

exempel byggnader och underhållning, och att erhålla medlemskap i augustalkollegiet kan ses 

som en kompensation för de generösa gåvorna. 

 

d. II. Forskning om Sacello degli Augustali i Misenum med betoning på 

inskriftsmaterialet 

Det så kallade Sacello degli Augustali i Misenum är ett utmärkt exempel på dels de långa 

tidsperspektiven vad gäller utgrävningspublikationer inom vårt ämnesområde, dels hur gärna 

vissa forskare tar chansen att, mer eller mindre artigt, påpeka andra forskares eventuella 

brister.  

Sacello grävdes ut i olika faser mellan 1968 och 1972 men någon fullständig 

utgrävningspublikation existerar ännu inte, nästan 40 år senare. 

Överinsyn över utgrävningarna hade dåvarande Soprintendente alle Antichità di 

Napoli e Caserta, professor A. De Franciscis, som 1970 på en konferens i Taranto 

presenterade en preliminär rapport över det aktuella läget. Då var området inte fullständigt 

utgrävt (vilket det för övrigt ännu inte är) och statybaserna låg delvis under vatten vilket 

försvårade tolkningen av inskrifterna på dem. De Franciscis kunde emellertid bekräfta att 

byggnadskomplexet man höll på att gräva ut var ”il templo di Augusto e nello stesso tempo  

[ …] la sede degli Augustali”.
6
 

1972 beskriver A. Gallina området i Fasti Archeologici, och 1979 publiceras den 

första planen över Sacello i Forma Italiae, av M. R. Borriello och A. D’Ambrosio. I båda 

publikationerna bygger redogörelserna för utgrävningarna och fynden fullständigt på De 

Franciscis’ rapport från 1970.  

M. R. Borriello försöker 1987 i Domiziano/Nerva att rekonstruera 

utgrävningsprocessen utifrån mycket knapphändiga utgrävningsrapporter samt muntliga 

uppgifter från personer som varit närvarande vid utgrävningarna, varvid hon kan konstatera 

att uppgifterna om vissa detaljer ibland är motstridiga och omöjliga att bringa klarhet i. 

                                                           
6
 De Franciscis 1970, 442. Översättning: Augustus’ tempel och samtidigt augustalernas säte. 
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De Franciscis hade åtagit sig uppgiften att utarbeta en utgrävningspublikation men 

hann inte fullborda denna före sin död 1989. Hans familj gav då en av hans tidigare studenter, 

V. Castiglione Morelli, i uppdrag att fullfölja arbetet genom att redigera hans anteckningar, 

vilket resulterade i boken Il Sacello degli Augustali a Miseno som 1991 gavs ut postumt i De 

Franciscis’ namn. Eftersom statybaserna fortfarande befann sig in situ, delvis under vatten, 

gick det inte att eventuellt korrigera tidigare tolkningar av inskrifterna. 

1993 öppnade det nya Museo Archeologico dei Campi Flegrei i den gamla 

fästningen i Baia och alla fynden från Sacello flyttades dit. När det äntligen var möjligt att 

bättre läsa inskrifterna på statybaserna – vissa inskrifter såg man nu för första gången – gjorde 

professorn i latinsk epigrafi vid Salernos universitet, G. Guadagno, en autoptisk kontroll av 

dem. Resultatet av denna publicerades 1994. Två år senare kallar professorn i juridisk epigrafi 

vid Neapels universitet, G. Camodeca, Guadagnos resultat ”non proprio brillanti”.
7
 D’Arms 

upprepar 2000 denna kritik, dock i något mildare ordalag: ”The ’controllo’ of these texts later 

undertaken by Guadagno [ …] also leaves much to be desired …”
8
  

Guadagno försvarar sig 2007 bland annat med att vissa inskrifter vid hans kontroll 

var svåra att läsa på grund av beläggningar, och påpekar i sin tur att Camodeca och D’Arms 

har valt den lätta vägen och fokuserat på enskilda inskrifter istället för att presentera en 

fullständig analys av samtliga statybaser.
9
 

Camodecas och D’Arms’ artiklar har i vilket fall som helst resulterat i kompletta 

publiceringar inklusive kommentarer av några av inskrifterna samt i en hypotes om ett nytt 

konsulspar som skulle kunna fullborda konsulsåret 148 e.Kr.
10

 

Augustalernas helgedom och fynden därifrån är av yttersta vikt för fördjupade 

kunskaper både om Misenums augustaler och deras förhållande till staden Misenum och dess 

invånare och om augustalernas roll i det romerska samhället överhuvudtaget. Därför är det lätt 

att instämma med D’Arms som år 2000 hoppas ”that the entire complex and its contents will 

soon receive the comprehensive archaeological and historical treatment that they so richly 

deserve”.
11

 

Camodeca verkar bönhöra honom och alla andra som under årens lopp beklagat den 

bristfälliga publiceringen av allt som rör Sacello – han skriver samma år att han håller på att 

                                                           
7
 Camodeca 1996b, 162. Översättning: inte direkt lysande. 

8
 D’Arms 2000, 126, fotnot 2. 

9
 Guadagno 2007, 661. 

10
 Camodeca 1996a (bas 1); D’Arms 2000 (bas 9). 

11
 D’Arms 2000, 126. 
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förbereda en monografi om det romerska Misenum som bland annat ska behandla Sacello 

degli Augustali på ett lämpligt sätt. Denna publikation har ännu inte sett dagens ljus.
12

 

 

 

II. BAKGRUND 

a. Augustalerna – vilka var de? 

Det är inte lätt att få en uppfattning om vilka augustalerna som grupp var och hur deras 

organisation fungerade – troligen för att det faktiskt inte rör sig om en enhetlig organisation. 

Ska vi se augustalerna som en religiös förening som ägnade sig åt kejsarkulten? Eller som en 

organisation som fungerade som en plattform genom vilken förmögna frigivna kunde uppnå 

den samhällsställning som förnekades dem på grund av deras slavbakgrund? Ända sedan 

forskningen i mitten av 1800-talet började intressera sig för dem har olika hypoteser lagts 

fram och bilden av dem förändras ständigt. Någon uttömmande monografi om augustalerna 

existerar till dags dato inte. 

Det källmaterial som ligger till grund för våra kunskaper om augustalerna är främst 

epigrafiskt och består av cirka 2500 inskrifter, framför allt från romarrikets västra del och 

huvudsakligen av begravnings- och hedersbetygelsekaraktär.
13

 I några romerska städer tror 

sig forskare ha identifierat byggnader som ska ha fungerat som augustalernas föreningshus 

och tempel.
14

 

Med tanke på detta rika källmaterial som vittnar om den betydelsefulla roll som 

augustalerna tycks ha spelat i det romerska samhället är det onekligen märkligt att de antika 

författarna med undantag av Petronius inte nämner dem med ett ord. Förklaringen ligger 

troligen i det faktum att augustalerna inte tillhörde samma höga samhällsklass som 

                                                           
12

 Enligt professor G. Camodeca är monografin i stort sett färdig men den har ännu inte kunnat publiceras, dels 
på grund av brist på finansiering, dels på grund av nya fynd som medfört att man varit tvungen att skriva om 
flera kapitel; privat kommunikation med Camodeca 1/4-09. 
13

 Duthoy 1978, 1258. Antalet 2500 inskrifter gäller alltså om vi följer Duthoys definition av vilka augustalerna 
var. Han inkluderar omkring 40 olika titlar men ser tre som framträder som de vanligast förekommande, 
nämligen seviri, seviri Augustales och Augustales. Han utesluter sedan ur resonemanget seviri som han ser som 
en annan typ av organisation; id. 1254, 1265. Den tidigaste inskriften i vilken titeln sevir Augustalis förekommer 
härrör från Saturnia, ca. 9/10 e.Kr. och den senaste från Nemausus i Gallia Narbonensis, 245 e.Kr. Den tidigaste 
med titeln Augustalis härrör från Ostia, ca. 11 e.Kr. och de senaste från Veii, Ostia och Paestum, ca. 265 e.Kr.; 
Duthoy 1976, 192. 
De flesta forskare ansluter sig i stort till Duthoys resonemang, se dock Abramenko, 1993, som inkluderar seviri i 
sin diskussion om städernas medelklass i kejsartidens Italien. Mouritsen, 2006, ifrågasätter om begreppet 
”augustaler” överhuvudtaget bör användas som en övergripande benämning, och inkluderar många fler titlar i 
en diskussion som utmynnar i ett ifrågasättande av i stort sett hela den tidigare forskningen kring augustalerna. 
14

 Utöver Misenum till exempel Ostia, se Meiggs 1960, 219-221 samt Pensabene 1996, 214-216, och 
Herkulaneum, se Etienne 1993, 348-349. 
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författarna, men kan kanske också ha att göra med litteraturens fokusering på staden Rom, där 

inga augustaler finns dokumenterade.
15

 

För denna uppsats syfte är augustalernas historiska utveckling mindre viktig. Det bör 

dock understrykas att begreppet inte var statiskt utan genomgick en utveckling under de drygt 

300 år som augustalerna existerade. Organisationen såg heller inte likadan ut över hela det 

romerska riket; det fanns många regionala och lokala skillnader.
16

 

Som tidigare nämnts har forskningen kring augustalerna under de senaste 40 åren 

haft ett ekonomiskt, socialt och politiskt fokus. Man har uppfattat augustalerna inte i första 

hand som en religiös organisation, utan som en viktig samhällsaktör, nästan i paritet med, 

eller åtminstone på en nivå strax under, städernas ordo decurionum, till skillnad från den 

senare med ett medlemskap öppet även för frigivna, vilka utgjorde en majoritet av 

augustalernas medlemmar.
17

 

Detta resonemang har resulterat i en bild av augustalerna som rika frigivna, utan 

möjlighet att göra normal politisk karriär på grund av att de var födda slavar. Genom 

medlemskap i augustalernas organisationer kunde de uppnå en samhällsställning nästan lika 

betydelsefull som dekurionernas – det skulle alltså röra sig om en slags parallell politisk 

karriär. Denna gängse bild har ur olika aspekter ifrågasatts av flera forskare.
18

  

En typisk företrädare för den frigivne som social klättrare är Trimalchio i Petronius’ 

Satyricon. Trimalchio framställs som vulgär och skrytsam under en middagsbjudning med en 

oerhört påkostad meny. Mot slutet av gästabudet läser han upp sitt testamente och påminner 

sin vän Habinnas om dennes löfte att bygga Trimalchios gravmonument. 

 

”Vidare ska monumentet vara hundra fot brett och tvåhundra fot djupt. Jag 

vill att alla slags fruktträd ska finnas runt min aska och generöst med 

vinrankor. För det är väldigt fel att ha ett välskött hem när man är i livet, 

men inte bry sig om det som man ska bo mycket längre i. Därför vill jag att 

det först ska stå: ’Detta gravmonument tillfaller icke arvingen’. Dessutom 

ska jag i mitt testamente sörja för att ingen ska förgå sig mot mig när jag är 

död. Jag ska ställa en av mina frigivna på vakt vid min grav, så att folk inte 

                                                           
15

 Fishwick 1991, 615. 
16

 För en översikt över augustalernas historiska utveckling se Duthoy 1978. Angående geografiska skillnader se 
Abramenko 1993. 
17

 Se t.ex. Duthoy 1974, D’Arms 1981, Ostrow 1985 och Abramenko 1993 som emellertid samtidigt poängterar 
att friborna utgjorde en inte försumbar del av augustalernas medlemmar.  
18

 Se t.ex. Abramenko 1993, Hackworth Petersen 2006, Mouritsen 2006.  
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springer och skiter vid monumentet. Jag ber dig att du ska avbilda skepp 

som kommer seglande med fulla segel och mig själv, där jag sitter på en 

upphöjd plattform, klädd i purpurbrämad toga och med fem guldringar på 

fingrarna och häller ut mynt åt folket ur en säck. [ … ]  

Vad gäller inskrift, så vill jag att du ska tänka efter ordentligt om du tycker 

att den här passar: ’Här vilar Gajus Pompejus Trimalchio Maecenatianus. 

Utnämnd till sexman i prästkollegiet i sin frånvaro. Han kunde ha varit 

medlem i samtliga dekurior i Rom, men avstod. From, tapper, trogen. Han 

började med litet, han efterlämnade 30 miljoner, och hade aldrig hört en 

filosof. Farväl! Farväl också du.’”   

            Petr. Sat. LXXI. Övers. M. Plaza. 

 

Redan på ett tidigt stadium i forskningen kring augustalerna diskuterades deras 

eventuella roll inom kejsarkulten.
19

 Frågor som har stötts och blötts är bland annat huruvida 

augustalerna överhuvudtaget hade med kejsarkulten att göra och i så fall hur deras utövande 

av denna kult yttrade sig. Var kulten riktad mot kejsarens numen, mot hans genius, mot 

kejsaren som levande person eller som avliden och gudaförklarad? Dessa frågeställningar, 

knutna till augustalerna i sin helhet, är för omfattande för att resonera kring i denna uppsats. 

Jag kommer därför att koncentrera resten av min framställning till den lokala kontexten – det 

vill säga Misenum. 

Det byggnadskomplex som fått benämningen Sacello degli Augustali, augustalernas 

helgedom, byggdes ursprungligen under augusteisk tid.
20

 De tidigaste daterbara inskrifterna 

härrör emellertid från år 97 e.Kr. och finns på två baser som bar statyer föreställande kejsar 

                                                           
19

 Termen Augustalis i deras olika titlar har av många forskare setts som ett bevis för att augustalernas 
organisationer deltog i kejsarkulten, t.ex. Duthoy 1978, 1293; Fishwick 1991, 609; Gradel 2002, 229 (dock något 
motsägande: ”The Augustales were strongly involved in emperor worship, as is also suggested by their very 
title.” och på samma sida: ”To be Augustalis was neither an office or a priesthood. Their appellation after the 
emperor was thus purely honorary.”). Jfr dock Beard som är av en annan mening: ”Their name ’Augustales’ 
may in fact not derive from their presumed cult function, but mark the creation of the status by Augustus.”; 
Beard 1998, 358. Duthoy jämför med andra titlar som innehåller termen Augustalis och som innebar en religiös 
funktion, t.ex. flamen Augustalis och sodalis Augustalis.  
Det är emellertid viktigt att skilja mellan dessa två prästerskap och augustalernas organisationer. Flamines 
Augustales och sodales Augustales var officiella statliga prästerskap tillägnade kejsarkulten och deras 
medlemmar tillhörde överklassen, ordo senatorius; se t.ex. Gradel 2002, 181-182. Gradel påpekar också vikten 
av att skilja mellan sacra publica och sacra privata. Flamines Augustales och sodales Augustales tillhörde sacra 
publica, de utövade alltså statskulter och var statligt finansierade, medan augustalerna tillhörde sacra privata 
vilket innebar att deras organisation inte var instiftad av den romerska staten och heller inte finansierad av 
denna utan med privata medel; id. 8-13, 228-230.  
20

 De Franciscis 1991, 67. 
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Nerva.
21

 Om organisationens tidigaste struktur vet vi inget, men vid början av andra 

århundradet hade den kommit att likna collegia, yrkesföreningar. Augustalerna hänvisar i 

flera inskrifter till sitt kollegium som corpus och kallar sig själva corporati, en term som i 

Italien endast är dokumenterad i Misenum och Liternum.
22

  

Vanligtvis var det ordo decurionum som utsåg nya medlemmar till augustalernas 

organisationer och det var till stadens kassa som varje ny medlem betalade en summa 

honoraria, en slags inträdesavgift.
23

 Dokumentationen från Misenum visar emellertid att 

augustalerna här, åtminstone från början av andra århundradet, kunde agera självständigt utan 

att kontrolleras av dekurionerna; de valde sina egna medlemmar, de administrerade själva sina 

finanser, de kunde inneha egendom och slavar, och summa honoraria betalades till deras egen 

arca, kassa.
24

 

Två titlar som förekommer i flera inskrifter är curator och curator perpetuus. 

Normalt hade curatores hand om förvaltningen av augustalkollegiets ekonomiska tillgångar, 

de fungerade alltså som kassörer.
25

 I Misenum verkar de emellertid ha spelat en viktigare roll. 

Här kunde augustalerna, likt dekurionerna, ta sina egna beslut, decretum, och de som hade rätt 

att avgiva förslaget, relatio, var curatores anni sui, två årligen valda administrativa 

ämbetsmän.
26

 Kanske var det också de som sammankallade till möten.
27

 I Misenum finns fem 

curatores perpetui dokumenterade, däribland Nymphidia Monimes och Cassia Victorias äkta 

makar. Dessa utsågs på livstid tack vare sina speciella förtjänster gentemot kollegiet, även de 

hade rätt att lägga fram relatio, och de bör ha varit kollegiets mest ansedda företrädare.
28

 

Vissa speciellt aktade frigivna som på grund av att de var födda slavar var 

förhindrade från att bli medlemmar i stadens ordo decurionum, kunde av denna hedras med 

ornamenta decurionalia, privilegiet att pryda sig med dekurionernas insignier.
29

 I Misenum 

var en av de två dokumenterade augustaler som erhållit denna hedersbetygelse Nymphidia 

Monimes make Cominius Abascantus. 

                                                           
21

 AE 1993, 471 (bas 2) och AE 1993, 474 (bas 6).  
22

 Misenum: Camodeca 1996b, 164; D’Arms 2000, 131; Camodeca 2001, 17. Liternum: Camodeca 2001, 172; 
Guadagno 2007, 663. Seviri Augustales corporati finns dokumenterade i Gallia Narbonensis och Lugdunum; 
D’Arms 2000, 131. 
23

 Duthoy 1978, 1266, 1281. 
24

 Camodeca 1996b, 166-167; D’Arms 2000, 129, 139; Camodeca 2001, 168; Guadagno 2007, 667-668. Vad 
gäller summa honoraria tolkar jag Camodeca och D’Arms som att denna betalades till kollegiets arca. Första 
gången ”arcae n(ostrae)” nämns i det samlade epigrafiska materialet rörande augustalernas organisationer är 
för övrigt i en inskrift från Misenum 102 e.Kr.; AE 1993, 468 (bas 5). 
25

 Duthoy 1978, 1276; D’Arms 2000, 142. 
26

 Camodeca 1996b, 164; D’Arms 2000, 128, 138, 142; Guadagno 2007, 664. 
27

 Guadagno 2007, 664. 
28

 Camodeca 1996b, 164; D’Arms 2000, 128, 142; Guadagno 2007, 664. 
29

 Camodeca 1996b, 164; D’Arms 2000, 130. 



11 
 

I vilken utsträckning augustalerna ägnade sig åt kejsarkulten är forskarna, som redan 

nämnts, inte eniga om. Men i Misenum tyder det arkeologiska och epigrafiska materialet från 

Sacello onekligen på augustalernas nära förhållande till de romerska kejsarna, kanske inte så 

märkligt i en stad i vilken den kejserliga flottan var förlagd.  

På tre statybaser står det uttryckligen att augustalerna samlats in templo Augusti, i 

Augustus’ tempel; inom helgedomens område hade de dedicerat statyer till bland annat 

Vespasianus, Titus, Nerva och Trajanus; på flera statybaser förekommer i dedikationen orden 

Aug(usto) sacrum, ett uttryck som hänger ihop med det faktum att hela byggnadskomplexet 

var ett tempel helgat åt Augustus – kanske borde framtida forskning, som D’Arms påpekar, 

med utgångspunkt i Sacello i Misenum fästa större uppmärksamhet vid augustalernas 

religiösa utövande.
30

 

 

b. Sacello degli Augustali i Misenum 

Det så kallade Sacello degli Augustali, augustalernas helgedom, i Misenum upptäcktes av en 

slump 1968 när man skulle gräva grunden till två planerade villabyggen.
31

 Utgrävningarna av 

området pågick i olika perioder mellan 1968 och 1972 och försvårades av att det delvis var 

vattenfyllt.  

Byggnadskomplexet består av tre utrymmen som ligger i bredd med en 

portikomgärdad gård framför. Forskarna är eniga om att det absidförsedda utrymmet i mitten, 

det största, utgjorde själva templet. I en nisch i absiden står fortfarande in situ en statybas med 

en inskrift som bidrog till att kasta ljus över vilken funktion byggnadskomplexet hade haft: 

Aug. sacrum / Genio / Augustalium / Sex. Gellius / Georgus / curator / Augustalium / anni sui 

/ pequnia / sua.
32

 

Bland fynden från Sacello kan nämnas två intakta statyer av kejsarna Vespasianus 

och Titus, delar av en ryttarstaty i brons som ursprungligen föreställt Domitianus men där 

kejsarens ansikte senare bytts ut mot Nervas, och tio statybaser, varav nio med inskrifter. Av 

statyerna som tillhörde dessa baser fann man endast enstaka fragment. På tre av baserna finns 

                                                           
30

 In templo Augusti: AE 1993, 468 (bas 5); AE 1993, 473 = 1994, 426e = 1996, 424b (bas 1); AE 2000, 344c (bas 
9). Kejsarstatyer: se De Franciscis 1991; Adamo Muscettola 2000; Museo 2000. Augusto sacrum: AE 1993, 469 
(bas 3, staty helgad åt Apollo); AE 1993, 470 (bas 4, staty helgad åt Liber Pater); AE 1993, 467 (bas 5, staty 
helgad åt Asclepius); AE 1993, 475 (bas 8, staty helgad åt Venus). Sammanfattning av evidens: D’Arms 2000, 
129. 
31

 Se bilaga fig. 2 och 3, s. 35 och 36. 
32

 Någon översättning har jag inte funnit men enligt min egen tolkning har Sextus Gellius Georgus, under sitt 
ämbetsår som curator för augustalerna, på egen bekostnad låtit resa en staty till kejsar Augustus’ genius. 
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ytterligare en formulering som bidrar till att klarlägga Sacellos funktion: Miseno in templo 

Aug(usti) quod est Augustalium.
33

 

På gården fann man även delar av tempelförhallens fasad i marmor: två av de 

ursprungligen fyra kolonnerna, bjälklaget inklusive frisen med en lång inskrift, samt den 

reliefprydda frontonen. 

Byggnadskomplexet härrör ursprungligen från augusteisk tid men har byggts om 

åtminstone två gånger, senast ungefär 160 e.Kr. Hela området begravdes när stora mängder av 

material i tuffsten lossnade och rasade ner från kullen ovanför, antagligen på grund av ett 

skalv – än idag karakteriseras Campi Flegrei av vulkanisk aktivitet och bradisism (jordytans 

gradvisa höjning och sänkning), vilket också förklarar varför Sacello degli Augustali 

fortfarande delvis står under vatten.
34

 Oenighet råder om när Sacello förstördes. Vissa 

forskare förlägger händelsen till slutet av andra århundradet e.Kr., andra till början eller till 

och med slutet av tredje århundradet e.Kr. 

Sedan 1993 är alla fynd utställda på Museo Archeologico dei Campi Flegrei, inhyst i 

den gamla fästningen i Baia.
35

 

 

c. Misenum 

Antikens Misenum låg i stort sett på samma plats som dagens Miseno, i Neapelbuktens 

nordvästra hörn. Udden Capo Miseno, vars högsta punkt är 164 möh, avgränsar Neapelbukten 

och utgör det vulkaniska området Campi Flegreis sydligaste spets.
36

 Det måste ha varit dess 

karakteristiska utseende med tre bergssidor som reser sig ur havet som inspirerade Vergilius 

att förlägga platsen för Aeneas’ trogne hornblåsare Misenos’ grav just där – onekligen liknar 

berget en antik gravhög.
37

 

 

Med en gigantisk gravhög reser den fromme Aeneas 

över kamraten, krönt med hans redskap, tuban och åran 

                                                           
33

 Översättning: ”The temple of Augustus at Misenum which belongs to the Augustales”, Ostrow 1985, 75; ”At 
Misenum, in the temple of Augustus which is that of the Augustales”, D’Arms 2000, 143; ”a Miseno nel tempio 
di Augusto degli Augustali”, Zevi 2000, 47. 
34

 Under januari-februari 2007 torrlade man Sacello för att kunna företa nya undersökningar av 
byggnadskomplexet, varvid man bl.a. fann ytterligare en dedikation till kejsar Domitianus; privat 
kommunikation med professor G. Camodeca, 1/4-09. Huruvida området numera är dränerat eller fortfarande 
delvis vattenfyllt har jag inte kunnat verifiera. 
35

 Beskrivningar av Sacello degli Augustali finns i bl.a. De Franciscis 1970, Borriello 1987, De Franciscis 1991 och 
Museo 2000. 
36

 Se bilaga, fig. 1, s. 35. 
37

 McKay 1972, 5. 
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under det skyhöga berg man nu gett namnet Misenus 

och som åt världen i evig tid bevarar hans minne. 

  Verg. Aen. VI, 232-235. Övers. I. Björkeson. 

 

Under första århundradet f.Kr. lät många romare ur överklassen bygga pampiga villor längs 

Neapelbuktens kust och orterna i Campi Flegrei tillhörde de mest populära. Men redan i 

början av andra århundradet f.Kr. hade P. Cornelius Scipio Africanus Maior dragit sig tillbaka 

till sin villa vid Liternums kust. Hans dotter Cornelia, Gracchernas mor, ägde en villa i 

Misenum, den första på denna plats som omnämns i de antika källorna.
38

 Andra berömda 

personligheter som valde Misenum för att leva villaliv var C. Marius, vars egendom senare 

köptes av Sullas dotter Cornelia och därefter, till ett mycket högre pris, av L. Licinius 

Lucullus, samt oratorn Antonius vars villa ärvdes av följande generationer och efter Marcus 

Antonius’ död 30 f.Kr. antagligen övergick i kejserlig ägo. Även Lucullus’ villa blev efter 

dennes död 56 f.Kr. kejserlig egendom och det var där som Tiberius dog 37 e.Kr.
39

 

Sin största betydelse fick Misenum när Augustus och Agrippa lät flytta den romerska 

flottbasen hit, med största sannolikhet för att Portus Iulius’ kanal mellan Lukrinersjön och 

Avernersjön hade börjat slamma igen.
40

 Den exakta tidpunkten för denna flytt är inte känd, 

men det måste ha varit mellan 31 f.Kr. då slaget vid Actium stod och 12 f.Kr. då Agrippa 

avled.
41

 

Hamnen bestod av två bassänger som förenades av en kanal över vilken ledde en 

träbro. Längs den inre bassängens stränder anlades skeppsvarv, magasin och kaserner, och 

denna bassäng, Misenumsjön, användes antagligen också för militära övningar. Den yttre 

bassängen utgjorde själva hamnen och här uppfördes två vågbrytare; den södra bestod av två 

rader av pelare sammanbundna med bågar och den norra av en enkel rad. Av dessa 

anläggningar finns det idag ytterst få rester kvar.
42

 

Det finns inga säkra belägg för hur många man och skepp flottan i Misenum, Classis 

Misenensis, bestod av.
43

 För Neros tid har beräkningar lett till hypoteser om 10 000 man och 

500 skepp, andra beräkningar anger 6000 man.
44

 Sjömännen utgjorde i vilket fall som helst en 

                                                           
38

 D’Arms 1970, 8. 
39

 D’Arms 1970, 23, 27, 172-173, 184-185; McKay 1972, 12-22. 
40

 Borriello & D’Ambrosio 1979, 24; De Franciscis 1991, 75. 
41

 Campi Flegrei 1990, 242. 
42

 McKay 1972, 23-27; Borriello & D’Ambrosio 1979, 131-133; Campi Flegrei 1990, 242. 
43

 Någon gång mellan Domitianus’ och Hadrianus’ regeringsperioder fick flottan namnet Classis praetoria 
Misenensis för att understryka dess nära förhållande till kejsaren. 
44

 McKay 1972, 38; Campi Flegrei 1990, 242. 
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mycket stor del av Misenums befolkning om invånarantalet i mitten av andra århundradet 

e.Kr., vid den tid då Nymphidia Monime och Cassia Victoria levde där, uppgick till knappt 

4000 exklusive flottans personal.
45

 Epigrafiska fynd i form av gravstenar från Misenums 

nekropoler visar att 52 procent av flottans män kom från Orienten, främst Egypten, så miljön i 

Misenum måste ha varit mycket internationell. Inte sällan stannade sjömännen kvar i staden 

efter sina cirka 25 år i tjänst, antagligen för att de ingått äktenskap med kvinnor ur 

lokalbefolkningen.
46

 

Den mest kände kejserlige flottbefälhavaren i Misenum, praefectus classis, är Plinius 

d.ä. som tjänstgjorde här vid tidpunkten för Vesuvius’ utbrott 79 e.Kr. Hans systerson Plinius 

d.y:s två berömda brev till Tacitus ger inte endast en ingående skildring av vulkanutbrottets 

förlopp utan även en inblick i hur livet i praefectus classis’ bostad kunde te sig.
47

 Forskarna 

kan idag inte med säkerhet säga var i Misenum denna egendom varit belägen, men kanske låg 

den vid Punta Sarparella, en av de små utlöparna i den yttre hamnbassängen, inte så långt från 

Sacello degli Augustali.
48

 

Vid Punta Sarparella låg även Misenums teater som idag är inkorporerad i moderna 

byggnader. Teatern anlades på en naturlig sluttning och grävdes delvis ut direkt i 

tuffstensklippan. Från de två raderna av åskådarplatser hade man en fantastisk utsikt mot 

Monte di Procida och öarna Prochyta och Aenaria (dagens Procida och Ischia). Ett ovanligt 

arkitektoniskt element är den tunnel som från den trettonde arkaden i teaterns undre korridor 

grävdes genom kullen för att mynna i Via Herculanea, vägen som gick från Puteoli längs 

kusten via Baiae ända till Misenum.
49

 

Antagligen skapade Augustus en koloni i Misenum när flottbasen hade etablerats 

där.
50

 Från en inskrift på en av statybaserna från Sacello vet vi att den dag som räknades som 

stadens födelsedag, natalis municipii, var den 12 juni.
51

 Inskrifter från Sacello visar även att 

staden hade sina egna ämbetsmän; L. Kaninius Hermes’ son Philippus blev invald i ordo 

decurionum och Nymphidia Monimes make Q. Cominius Abascantus skänkte var och en av 

                                                           
45

 D’Arms 2000, 134. 
46

 D’Arms 1970, 153; McKay 1972, 36-37; Campi Flegrei 1990, 242. 
47

 Plin. Ep. XVI och XX. 
48

 Borriello & D’Ambrosio 1979, 27. 
49

 McKay 1972, 28-29; Borriello & D’Ambrosio 1979, 139-140; Campi Flegrei 1990, 261. 
50

 Borriello & D’Ambrosio 1979, 25. 
51

 AE 1993, 468 (bas 5). 
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stadens dekurioner 20 sestertier vid invigningen av två statyer han bekostat och låtit ställa upp 

på stadens forum.
52

  

Nymphidia Monime och Cassia Victoria tillhörde utan tvekan den privilegierade 

samhällsklassen i det andra århundradets Misenum. Båda var gifta med rika män vars 

förmögenheter antagligen härrörde från någon slags handelsverksamhet, kanske förknippad 

med havet eller Misenums flotta.
53

 Hur de båda kvinnorna bodde vet vi inte, men deras hem 

har säkert speglat deras ekonomiska ställning. Några rester av antika privatbostäder har man 

emellertid inte funnit i dagens Miseno.
54

  

 

 

III. DE TVÅ KVINNORNA 

a. Nymphidia Monime 

Den 3 januari 149 e.Kr. måste ha varit en stor dag för Nymphidia Monime. Då blev hon 

nämligen invald i augustalernas kollegium i Misenum. Från och med denna tidpunkt hade hon 

samma rätt som kollegiets övriga medlemmar till de gåvor, även i form av kontanter, som 

delades ut till augustalerna till exempel vid speciella högtidsdagar. Men eftersom Nymphidia 

redan var en förmögen kvinna finns det all anledning att anta att det var äran att ha blivit 

invald som var viktigast för henne.
55

 Om det sammanlagda epigrafiska materialet gällande 

augustalerna inte är helt missvisande bör denna hedersbetygelse ha varit i det närmaste unik – 

vi känner endast till en annan kvinna som blivit medlem i augustalkollegiet, och det långt 

ifrån Misenum.
56

 

Kanske sörjde Nymphidia fortfarande Cominius, coniugi optimo, som hade avlidit 

året innan.
57

 Hon skulle dock kunna leva lika gott som hon gjort när han var i livet – det var 

hon som ärvde hela hans förmögenhet. Ville hon titta på honom räckte det med att gå till 

augustalernas säte där han stod staty i portiken som omgav gården. Vid tillfället för statyns 

                                                           
52

 L. Kaninius Hermes: AE 1996, 424 (bas 1); för kommentar se Camodeca 1996b, 164. Q. Cominius Abascantus: 
AE 2000, 344 (bas 9); för översättning och kommentar se D’Arms 2000. 
53

 D’Arms 2000, 134; Pensabene 2000, 64. 
54

 Borriello & D’Ambrosio 1979, 27. 
55

 Tre inskrifter, AE 2000, 344a-c, på en av statybaserna (bas 9) från Sacello degli Augustali rör Nymphidia 
Monime och hennes make Q. Cominius Abascantus. D’Arms har publicerat översättning och kommentar till 
dessa inskrifter i sin artikel från år 2000. Se bilaga s. 37-44 för de latinska texterna samt D’Arms’ tolkning och 
översättning av dem.  
56

 Claudia Rufina i Tibur, CIL XIV, 3657. Eventuellt vittnar en inskrift från Antium om ytterligare en kvinna som 
blivit invald i augustalkollegiet, CIL X, 6682, men tolkningen är inte säker; von Premerstein 1895, 850. 
57

 Översättning: best of husbands; D’Arms 2000, 135. En kvinna kunde sörja sin avlidne make i upp till tio 
månader; Hope 2007, 174 samt allmänt om sorg 172-210. Enligt D’Arms lät Nymphidia efter Cominius’ död 
inviga statyn till hans minne ”sometime early in 148 C.E.”; D’Arms 2000, 143. 
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invigning hade Nymphidia låtit bjuda augustalerna på bankett, epulum, och skänkt dem åtta 

sestertier var.
58

 

Mindre än en månad innan hon blev medlem av augustalkollegiet hade hon 

tillsammans med dekurionerna och folket i Misenum druckit vin för att hedra Cominius’ 

minne. Han hade själv skänkt den summa som krävdes för att de varje år på hans födelsedag 

den 17 december skulle kunna njuta av honungssötat vin och kanske kakor därtill.
59

 

Nymphidia Monime och Cominius måste ha tillhört det tongivande samhällsskiktet i 

andra århundradets Misenum. Cominius var inte bara curator perpetuus i augustalernas 

organisation, han hade dessutom hedrats med ornamenta decurionalia.
60

 Många var hans 

uttryck för munificentia gentemot staden och dess olika samhällsgrupper: han var frikostig 

med penninggåvor och på stadens forum hade han låtit resa två statyer föreställande Classis 

Tutela, flottans beskydderska, och stadens Genius. Uppenbarligen ansåg han att dessa statyer 

som symboliserade två olika aspekter av staden, den militära och den civila, var hans mest 

betydelsefulla gåva för enligt hans önskan skulle augustalerna varje år vid tiden för 

Parentalia rengöra, olja in och pryda dem med rosor och violer.
61

 

Nymphidia hade alltså varit gift med en mycket förmögen man. Hur Cominius hade 

tjänat ihop sin förmögenhet kan vi bara spekulera i, men D’Arms antar att han var negotiator, 

en handelsman som försåg flottans personal med varor och tjänster.
62

 Både Cominius och 

Nymphidia bör ha varit frigivna – hennes namn tyder på ett ursprung som slav och vad gäller 

Cominius skulle han säkerligen, med tanke på hans ekonomiska möjligheter, ha varit medlem 

i stadens ordo decurionum om han hade fötts fri.
63

 

                                                           
58

 Vem lät resa statyn till Cominius’ minne? Var det Nymphidia eller augustalerna? Camodeca 1996b, 164: ”… Q. 
Cominius Abascantus * …+ al quale * …+ il collegio dedicò una statua …”; D’Arms 2000, 127: ”… Nymphidia 
Monime’s commemoration of her husband with a statue …”, id. 135: ”… Nymphidia Monime (had this statue 
erected) to Abascantus …”, id. 143: ”…the local Augustales awarded him a statue …”, id. 143: ”…after his death 
the statue was dedicated by Monime …”; Zevi 2000, 150: ”… una statua eretta (evidentemente post mortem) a 
Q. Cominius Abascantus dalla moglie Nymphidia Monime …”; Guadagno 2007, 662: ”… statua innalzata da una 
certa Nymphidia Monime al defunto marito Q. Cominius Abascantus …”. 
59

 Cominius’ gåva på 110 000 sestertier till augustalerna för mulsatio, utdelning av honungssötat vin, kan tyckas 
vara en alltför stor summa för enbart vin och kan eventuellt ha inneburit att det även bjöds på tilltugg. D’Arms 
2000, 133: ”foods”; Zevi 2000, 51: ”biscotti”. 
60

 Ornamenta decurionalia se kapitel II a. Från Misenum känner vi till ytterligare en augustal som hedrats med 
ornamenta decurionalia: L. Licinius Primitivus (som inte ska blandas ihop med L. Laecanius Primitivus, Cassia 
Victorias make); CIL X, 1881. 
61

 Parentalia var en högtid som inföll 13-21 februari. För att hedra de döda samlades folk vid sina släktingars 
gravar för att inta en måltid och lämna små offer vid graven; Ingemark & Gerding 2000, 205. För diskussion 
kring Cominius’ statyer på forum, se D’Arms 2000, 128, 131, 137. 
62

 D’Arms 2000, 134. 
63

 Camodeca 1996b, 164-165; D’Arms 2000, 128, 134-135, 143; Zevi 2000, 50. 
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Cominius gjorde vad han kunde för att ingen i Misenum skulle glömma honom efter 

hans död, varken dekurionerna, augustalerna eller vanligt folk. Vid Parentalia erbjöd han 

minsann inte de gamla vanliga gladiatorspelen – nej, enligt hans högst detaljerade testamente 

skulle tio par brottare kämpa vid hans grav, och medan varje segrare fick åtta sestertier, fick 

förlorarna inte mindre än fyra var. Graven skulle smyckas med rosor och violer, över 

Cominius’ kvarlevor skulle dyrbar nardusolja hällas, och stadens högsta ämbetsmän blev 

tillsammans med augustalernas curatores bjudna på middag i matsalen belägen ovanpå 

graven. 

Cominius var en mycket generös man. Nymphidia fortsatte på den inslagna vägen 

och visade stor frikostighet gentemot augustalerna. Att hon erhöll medlemskap i deras 

organisation var dels tack vare hans handlingar, dels tack vare hennes egna, enligt den text på 

statybasen som återger augustalernas beslut att välja in henne. Antagligen fanns det en viss 

baktanke med denna unika hedersbetygelse – augustalerna hoppades nog att Nymphidia 

skulle fortsätta att skänka pengar till organisationen och kanske till och med testamentera sin 

förmögenhet till den. Hon hade antagligen inga barn som skulle ärva henne.
64

 

 

b. Cassia Victoria 

Cassia Victorias gåva till augustalkollegiet var storslagen – en ny förhall till helgedomens 

tempel. Hon måste ha spenderat en ansenlig summa eftersom förhallen är helt i marmor, med 

kolonner i vacker cipollino, importerad från Euboia i Grekland.
65

 Kanske var det för att 

understryka gåvans höga värde som hon i inskriften på frisen låter specificera de olika 

byggnadsdelarna: pronaum cum columnis et epistyliis.
66

 Inskriften vittnar även om ytterligare 

generositet: Cassia Victoria bekostar en bankett, epulum, för augustalerna och skänker var och 

en av dem 12 sestertier.
67

 

Cassia Victoria lät uppföra pronaos i sitt och sin makes L. Laecanius Primitivus’ 

namn. På frontonen är de båda avbildade i relief bredvid varandra, inramade av en krans av 
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 Inskriften i sin helhet, AE 1993, 477, lyder: Cassia C fil. Victoria sacerdos Augustalium pronaum cum columnis 
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dem. 
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ekblad som hålls av två segergudinnor vilka kanske alluderar på Cassia Victorias namn.
68

 

Porträtten vittnar om parets framskridna ålder vid tidpunkten för framställningen. 

Han är längre än hon och hans lockiga huvud snuddar vid kransen, hans vänstra axel 

döljer hennes högra en smula, hans huvud är något vänt åt vänster och hans blick ser ut att 

förlora sig i fjärran. Han har kraftigt skägg, mustasch, och två djupa rynkor mellan ögonen. 

Hennes min är allvarlig, liksom hans. Hon vrider huvudet svagt åt höger, men även 

om hon blickar bortåt känns hon mer närvarande än han. Hennes läppar är tunna, hennes näsa 

något spetsig, hon har djupt liggande ögon och håret ramar in ansiktet i mjuka vågor. 

Cassia Victoria, sacerdos Augustalium. Inskriften börjar med hennes namn. Hon 

föddes fri, han som slav, hon är prästinna i augustalkollegiet, han bär ingen titel.
69

 Åtminstone 

inte här, på frisen. Men han blev både curator och curator perpetuus i kollegiet, vilket vi vet 

tack vare de statybaser där hans namn förekommer. Varför står han då utan titel i frisens 

inskrift?  

Det finns två teorier om när tempelförhallen uppfördes. Enligt den ena var Laecanius 

Primitivus i livet när det skedde, enligt den andra var han avliden. Den 27 december år 161 

e.Kr. lät Laecanius Primitivus resa en staty föreställande Liber Pater i augustalernas 

helgedom. På statybasens framsida står han i dedikationen omnämnd som curator.
70

 Från 

slutet av 160-talet e.Kr. härrör ytterligare en inskrift i vilken Laecanius Primitivus’ namn 

förekommer, och nu har han titeln curator perpetuus.
71

 

Guadagno hävdar att förhallen bör dateras till någon tidpunkt före 161. Att Cassia 

Victorias namn står först i frisens inskrift beror inte endast på att hon var ingenua och hennes 

make libertus, utan även på att det var hon som vid tidpunkten för pronaos’ uppförande hade 

en officiell ämbetstitel inom augustalkollegiet. Hade Laecanius Primitivus haft någon titel 

skulle denna utan tvekan ha varit med i inskriften på frisen. Guadagno anser också att det är 

troligt att Laecanius Primitivus blev utnämnd till curator just tack vare parets mycket 

frikostiga gåva till augustalkollegiet.
72
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Adamo Muscettola hävdar däremot att förhallen byggdes efter Laecanius Primitivus’ 

död och hennes tes bygger på porträttens ikonografi. 

Porträtten av en man och en kvinna på en så framstående plats som frontonen på ett 

tempel dedicerat till kejsarkulten skulle normalt tolkas som framställningar av en kejsare och 

hans hustru, men redan De Franciscis diskuterar svårigheterna med att identifiera mannen och 

kvinnan i fråga med något kejsarpar.
73

 Båda porträtten är tydligt inspirerade av kejserliga 

ikonografier; mannen påminner om Antoninus Pius men kvinnan har inte Faustina d.ä:s 

anletsdrag – däremot har hon samma frisyr som Faustina d.y.
74

 

Det är alltså uppenbart att kvinnan och mannen på reliefen föreställer Cassia Victoria 

och Laecanius Primitivus, det ekonomiskt generösa paret som på detta vis vill framhäva sin 

ledande ställning inom augustalkollegiet.
75

 Enligt Adamo Muscettola är dock Laecanius 

Primitivus mer generiskt framställd än sin hustru som har tydliga individuella anletsdrag, och 

detta skulle bero på att han vid tidpunkten för förhallens tillkomst redan var avliden.
76

 

På reliefen förekommer två intressanta detaljer: Cassia Victoria bär en infula tortilis 

vars ändar av tvinnat ullgarn som sig bör hänger ner på varsin sida om hennes hals, och 

mellan de båda makarna finns en apex avbildad i lågreflief. Paret har alltså valt att betona sin 

religiösa status; infula tortilis var en huvudbonad av vitt ylletyg som bars av präster och 

prästinnor – Cassia Victorias huvud täcks dock inte av den – och apex, som här bör tolkas 

som en symbol för Laecanius Primitivus’ prästerliga ämbete, var den huvudbonad av skinn 

(vars topp pryddes av en spets av olivträ) som bars av flamines, präster i de officiella 

romerska kulterna och således av betydligt högre rang än augustalerna.
77

 

Laecanius Primitivus var säkerligen en framstående man i Misenum och han måste 

även ha haft god ekonomi. Kanske hade han förtjänat ihop sin förmögenhet genom någon 

slags verksamhet som hade med havet att göra – i frontonens två nedre hörn, vid 

segergudinnornas fötter, finns en skeppsför och en delfin,
78

 och på en av statybaserna med 

hans namn finns på ena sidan ett skepp med två master avbildat. 

Cassia Victoria bör således både under sitt äktenskap och som änka ha fört ett 

bekvämt liv utan några ekonomiska svårigheter. Hon tillhörde säkert Misenums högre 
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samhällsklass, hon led inte av den sociala stämpel som hennes make som frigiven kanske 

tyngdes av, och hon innehade en för kvinnor mycket ovanlig titel inom augustalkollegiet.
79

 

Eventuellt blev det ensamt för henne efter makens död – antagligen hade hon liksom 

Nymphidia Monime inga barn.
80

 

 

 

IV. KVINNORS ROLL I ROMERSK RELIGION 

Cassia Victorias titel var sacerdos Augustalium, prästinna i augustalkollegiet. Nymphidia 

Monime blev invald som medlem, adlecta, i samma kollegium. Sådana hedersbetygelser var 

som tidigare nämnts mycket ovanliga inom just augustalernas organisation. Att kvinnor under 

både republik och kejsartid innehade religiösa ämbeten av olika slag inom olika kulter var 

däremot vanligt förekommande, vilket främst framgår av det bevarade epigrafiska materialet; 

titlar som till exempel magistrae, ministrae, sacerdotes och flaminicae visar att kvinnors roll i 

romersk religion ingalunda var så marginell som de antika litterära källorna leder oss att tro.
81

 

Prästinnor fanns inom ett stort antal kulter. Exempel på sådana är kulterna till 

Bacchus, Ceres, Isis, Venus, Magna Mater, Liber, Bona Dea samt kulterna för levande och 

avlidna kejsarinnor.
82

 Roms prästinnor par excellence var vestalerna, de sex kvinnor som hade 

som uppgift att hålla gudinnan Vestas heliga eld ständigt brinnande.
83

 Med tanke på att 
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50, 70. Isis och Venus: Schultz 2006, 70. Magna Mater: Beard 1998, 298; Schultz 2006, 70. Liber: Schultz 2006, 
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kvinnan i det romerska samhället inte hade någon officiell politisk makt är det 

anmärkningsvärt att statens väl och ve var avhängigt av dessa sex vestalers handlingar.
84

 

Kvinnans religiösa roll i antikens Rom är ett relativt nytt forskningsområde, enligt R. 

Shepard Kraemer framför allt på grund av manliga forskares ointresse för ämnet.
85

 Den 

traditionella bilden av att kvinnor med få undantag hade en mycket begränsad betydelse inom 

det religiösa livet håller emellertid på att förändras och dagens (främst kvinnliga) forskare 

betonar tvärtom kvinnans centrala roll i det romerska religionsutövandet.
86

 Enligt A. Staples 

utgjorde den religiösa ritualen till och med den enda möjligheten för kvinnor att ta plats i det 

offentliga livet.
87

  

Religion utövades på olika nivåer i samhället; offentlig och privat.
88

 En inom 

forskningen förhärskande uppfattning är att kvinnor på både offentlig nivå, inom de statliga 

kulter som utövades pro populo – å hela folkets vägnar – och på privat nivå, det vill säga i 

hemmet och inom olika religiösa föreningar, som till exempel augustalernas organisation, 

endast spelade en marginell roll.
89

 Detta är ett synsätt som kommit att utmanas i nyare 

forskning som hävdar motsatsen och betonar kvinnans betydelse på båda nivåer.
90

 

Epigrafiskt och arkeologiskt material är oumbärligt för att nyansera den kanske inte 

felaktiga men åtminstone inte fullständiga bild av den romerska kvinnans religiösa roll som 

den antika litteraturen förmedlar.
91

 De antika författarna var män ur den högre 

samhällsklassen medan de personer om vilka inskrifterna vittnar normalt hörde till samhällets 

lägre klasser. Antika författare hade dessutom en tendens att fokusera på staden Rom medan 

arkeologiskt och epigrafiskt material även härrör från andra delar av riket, och i detta material 

finns också de enda direkta spår som romerska kvinnor lämnat efter sig.
92

  

Slutligen kan tilläggas att den antika litteraturen som bekant präglas av en viss 

misogyni vilken i fråga om kvinnors religiositet bland annat tar sig uttryck i påståenden som 
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att kvinnor var vidskepliga och att de alltför lätt lockades till suspekta utländska kulter vilka 

följaktligen av de antika författarna gärna stämplades som ”kvinnliga” kulter.
93

 Exempel på 

sådana, över ett långt tidsperspektiv, är Bacchus- och Isiskulterna samt kristendomen, för att 

bara nämna några.
94

 

 

 

V. DISKUSSION 

Augustalkollegiet i Misenum beslöt under andra århundradet e.Kr. att hedra två kvinnor, 

Nymphidia Monime och Cassia Victoria, genom att välja in den ena som medlem i kollegiet 

och utnämna den andra till sacerdos Augustalium, prästinna i augustalkollegiet. Varför 

upptogs dessa två kvinnor i ett annars uteslutande manligt sammanhang? Vilka är grunderna 

för hedersbetygelserna i fråga? Vad innebar de dels för Nymphidia och Cassia, dels för 

augustalerna?  

Sacello degli Augustali i Misenum är ur arkeologisk och epigrafisk synpunkt mycket 

värdefullt eftersom det består av en relativt komplett kontext, bevarad på sin ursprungliga 

plats, och inte av enstaka monument, ryckta ur sitt sammanhang. Det epigrafiska materialet 

bidrar till våra kunskaper om hur augustalernas organisation fungerade och belyser samtidigt 

en hittills praktiskt taget okänd aspekt, nämligen att det fanns utrymme för kvinnor i 

organisationens struktur.
95

  

Nymphidia Monime och Cassia Victoria hade mycket gemensamt även om 

Nymphidia var liberta och Cassia ingenua. De levde i Misenum i mitten av andra århundradet 

e.Kr. De hade antagligen inte några barn. Deras äkta makar var medlemmar i 

augustalkollegiet, båda med titeln curator perpetuus. De torde ha tillhört det tongivande 

samhällsskiktet i Misenum tack vare sina mäns förmögenheter och ställningar inom 

augustalkollegiet.
96

 Det är troligt att de känt eller åtminstone känt till varandra eftersom 

inskrifterna i vilka de omnämns har tillkommit med endast cirka tio års mellanrum. 

Q. Cominius Abascantus och L. Laecanius Primitivus var förmögna liberti som 

antagligen tjänat sina pengar genom handelsverksamhet som på något sätt var förknippad med 

havet. Laecanius visade stor generositet gentemot augustalkollegiet genom att låta resa en 
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staty till Liber Pater på kollegiets innergård och donera praedia, lantegendomar, till 

augustalerna.
97

 Cominius var frikostig gentemot både kollegiet och staden Misenum. Han 

skänkte pengar till augustaler, dekurioner och folket, han lät ställa upp statyer på stadens torg 

och hans testamente gynnade Misenums invånare såväl som augustalerna. Så hade han också 

hedrats med ornamenta decurionalia av stadens ordo decurionum. 

Cassia Victoria bjöd augustalerna på epulum, bankett, i samband med invigningen av 

den nya tempelförhallen som hon hade bekostat, Nymphidia Monime när statyn föreställande 

hennes make skulle invigas. Laecanius stipulerade att augustalerna årligen skulle ha en 

bankett på hans födelsedag för en del av inkomsterna från de lantegendomar han skänkt dem, 

och Cominius förärade dekurionerna hela 110 000 sestertier så att Misenums invånare varje år 

på hans födelsedag kunde bjudas på honungssötat vin med tilltugg. I den summa på 10 000 

sestertier som han testamenterade till augustalkollegiet ingick kostnaderna för en årlig bankett 

i samband med Parentalia för stadens dekurioner och augustalernas curatores i matsalen 

ovanpå hans grav.  

Banketten var en av den romerska världens mest betydelsefulla sociala ritualer och 

mängder av inskrifter vittnar om hur rika personer bekostade sådana, antingen under sin 

livstid eller efter sin död genom testamentariska gåvor.
98

 I det epigrafiska materialet från 

Sacello i Misenum finns epula omnämnda på fyra av de tio statybaserna samt på frisen till 

tempelförhallen.
99

 Till höger om templet låg kollegiets triclinium, och de inskrifter, statyer 

och den imponerande nya förhallen med Cassia Victorias och Laecanius Primitivus’ porträtt 

som augustalerna passerade på väg till den bankett som Cassia bekostade måste ha gjort ett 

starkt visuellt intryck på dem och förmedlat en känsla av både gemenskap och kontinuitet.
100

 

Porträtten på pronaos’ fronton kan tolkas som ett medel för Cassia och Laecanius att 

lyfta fram sig själva – ett självförhärligande som understryks av kransen av ekblad, en symbol 

för apoteosen, som omger porträtten och segergudinnorna som håller upp den. Kanske kan 

frontonens dekoration rentav tolkas som ett sätt att utnyttja kejsarkulten för att framhäva sig 

själv.
101

 Det är mycket troligt att Cassia och Laecanius genom att låta avporträttera sig även 
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ville föreviga minnet av sig själva, ett förhållningssätt som vi också finner hos Cominius som 

i sitt testamente in i minsta detalj föreskriver hur han vill hedras efter sin död.
102

  

Det sammantagna epigrafiska materialet rörande augustalernas organisationer i det 

romerska riket, cirka 2500 inskrifter, bekräftar att Laecanius och Cominius följde det normala 

mönstret för augustaler; de var frigivna, de var förmögna, och de var generösa. De bekostade 

statyer, bjöd på banketter, skänkte pengar och egendomar, och uppnådde därigenom social 

prestige.
103

 Övrigt inskriftsmaterial från Sacello i Misenum vittnar om samma företeelse; 

augustalerna har rest statyer föreställande kejsare, gudar och kollegor i organisationen, de har 

bjudit på epula och delat ut pengar till augustaler, dekurioner och folket, och de har skänkt 

stora summor till kollegiets arca, kassa.  

Inte heller Nymphidia Monime och Cassia Victoria avviker nämnvärt från detta 

mönster – förutom den givetvis grundläggande skillnaden att de var kvinnor. Hade Cominius 

och Laecanius inte varit så förmögna skulle de emellertid inte ha kunnat bli medlemmar i 

augustalkollegiet, i och med det finansiella åtagande ett medlemskap innebar. Följaktligen 

hänger Nymphidias och Cassias inkluderande i kollegiet ihop med makarnas ekonomiska 

situation. Skulle de kunnat nå dithän endast på egna meriter? Eftersom det epigrafiska 

materialet rörande kvinnor inom augustalernas organisation är så försvinnande litet finns det 

få möjligheter till jämförelser, men en kortfattad genomgång kan ändå ge viss information.  

Claudia Rufina valdes in som medlem i augustalkollegiet i Tibur och enligt min 

tolkning av den inskrift som vittnar om detta skiljer hon sig från Nymphidia såtillvida att det 

är de lokala myndigheterna och folket i Tibur som tar beslutet att välja in henne, inte 

augustalerna själva.
104

 Därvidlag är det dock Claudia Rufina som följer det normala mönstret 

för medlemskap i augustalkollegiet.
105

  

Rutilia Paulina var patrona för seviri Augustales i Corfinium, och hedrades av dessa 

med en offentlig staty.
106

 I sin diskussion kring henne och ytterligare 13 kvinnor med titeln 

patronae samt 26 kvinnor med titeln matres inom något collegium kommer Hemelrijk fram 
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till slutsatsen att dessa titlar inte endast var rena hederstitlar utan snarare innebar väl 

definierade funktioner och uppgifter inom kollegiet i fråga.
107

  

Det knapphändiga epigrafiska material som Hemelrijk analyserat tyder också på att 

kvinnor normalt inte blev utnämnda till mater eller patrona tack vare manliga 

familjemedlemmars eventuella aktivitet inom collegia. Rutilia Paulina hyllas dock för både 

sina egna och sin fars merita, och intill hennes staty stod antagligen en som rests till hennes 

bror, patronus för seviri Augustales.
108

  

Matres och patronae förväntades på ett eller annat sätt bidra till kollegiet, patronae 

genom att höja dess sociala prestige eftersom de vanligtvis tillhörde familjer från det övre 

samhällsskiktet, och matres främst genom ekonomisk frikostighet. Även om det finns många 

skillnader mellan matres och patronae, till exempel vad gäller börd och offentliga 

hedersbetygelser, har de det gemensamt att deras titlar utgjorde en viktig del av deras sociala 

och offentliga identitet.
109

  

Från Liternum, beläget cirka 20 km norr om Misenum, känner vi till två kvinnor i 

samband med augustalerna, Marcia Polybiane och Flavia Festa. Båda förekommer i 

augustalernas medlemsregister under rubriken patroni adlecti, Marcia Polybiane med titeln 

sacerdos Augustalium och Flavia Festa med titeln mater Augustalium.
110

 Dessa register, två 

marmortavlor, hittades på 1930-talet men låg fram tills nyligen bortglömda och opublicerade i 

magasinet på Neapels arkeologiska museum. De härrör från andra hälften av andra 

århundradet e.Kr., har tillkommit med cirka 30 års mellanrum, och det är i det senare av de 

två som Marcia och Flavia finns omnämnda.
111

 

Marcias far C. Marcius Polybius förekommer i det första registret som patronus 

adlectus, och av familjenamnet kan vi dra slutsatsen att det handlar om en betydelsefull 

person i Liternum – Marcii var en av de viktigaste gentes i Puteoli och finns omnämnda i 
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många inskrifter mellan republikansk tid och tredje århundradet e.Kr, flera av dem som 

medlemmar i ordo decurionum. Flavia Festas far var antagligen den L. Flavius Argentarius 

Pollio Maximus som förekommer som första namn under rubriken patroni adlecti i det andra 

registret och som troligen tillhörde equites – även han måste följaktligen ha varit en person av 

vikt i staden.
112

  

Kan ovanstående genomgång av inskrifter bidra till en ökad förståelse för på vilka 

grunder Nymphidia och Cassia upptagits i augustalernas organisation? Kan ett mönster 

skönjas? Fyra inskrifter är inte något rikt material och man bör vara försiktig med att dra 

alltför vittgående slutsatser, men hos tre av kvinnorna i fråga framträder ett gemensamt drag 

som kan observeras även hos Nymphidia och Cassia.  

Om Claudia Rufina vet vi endast att hon blev invald i augustalkollegiet i Tibur – om 

hon hade manliga familjemedlemmar som var augustaler är en öppen fråga. Däremot var 

Rutilia Paulinas bror patronus för seviri augustales i Corfinium och med största sannolikhet 

var även hennes far på något sätt involverad i augustalernas organisation eftersom både hon 

och hennes bror erhållit sina utnämningar delvis ob merita patris. Marcia Polybianes och 

Flavia Festas fäder var båda patroni adlecti i Liternums augustalkollegium. Om någon av 

dessa fyra kvinnor var gifta och om deras makar i så fall var augustaler kan inskriftsmaterialet 

inte svara på.  

Jag tycker mig emellertid, trots att Hemelrijks forskning vad gäller matres och 

patronae pekar i motsatt riktning, kunna våga mig på slutsatsen att Cassia och Nymphidia 

erhållit sina titlar inom augustalkollegiet i Misenum främst eftersom deras män var 

medlemmar. I Nymphidias fall säger inskriften dessutom uttryckligen att hon erhöll 

medlemskap i organisationen dels tack vare Cominius’ handlingar, dels tack vare sina egna. 

En annan intressant observation efter ovanstående genomgång är att fyra av totalt sex 

inskrifter (inklusive dem som nämner Cassia och Nymphidia) härrör från två relativt 

närliggande städer vid Neapelområdets kust och från ungefär samma tidsperiod, andra hälften 

av andra århundradet e.Kr. Tyder detta på att samhällsklimatet i just detta område var speciellt 

gynnsamt mot kvinnor? Det vore kanske att dra alltför långtgående slutsatser på grundval av 

den information som framkommit, men ytterligare ett belägg för att det måste ha existerat 

andra inflytelserika och mäktiga kvinnor i de kampanska städerna utgörs av den berömda 

Eumachia, Venusprästinna och eventuellt patrona för fullones i Pompeii.  
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Kampanien, och i synnerhet Neapelbukten, var ett rikt och blomstrande område där 

befolkningen utgjordes av en hög andel slavar samt frigivna och ättlingar till frigivna, av vilka 

många genom handels- och hantverksverksamhet lyckades uppnå ansenliga förmögenheter – 

just som Cominius och Laecanius.
113

 Deras ekonomiska situation måste, som nämnts, ha 

spelat en avgörande roll även för Nymphidias och Cassias utnämningar inom kollegiet, men 

det finns andra faktorer som förtjänar att diskuteras.  

Vad gäller Cassia innehade hon titeln sacerdos Augustalium – för övrigt en titel som 

jag inte funnit i något annat sammanhang förutom i samband med Marcia Polybiane – innan 

hon bekostade uppförandet av tempelförhallen. Det är intressant att notera att Cassia, som var 

friboren och följaktligen kunde ha blivit utnämnd till prästinna inom kulter inom vilka 

frigivna inte hade tillträde till ämbeten, var prästinna för just augustalerna.
114

 Kan 

augustalkollegiet i Misenum ha varit så prestigefyllt och kanske till och med potent att hon 

inte såg någon anledning att försöka bli prästinna inom någon annan kult?
115

 Och kan det ha 

varit så att hennes status som friboren höjde augustalernas sociala prestige liksom kvinnor ur 

överklassen höjde den sociala prestigen hos de collegia för vilka de var patronae, enligt 

Hemelrijks analys? Detta skulle kunna innebära att både Cassia och augustalerna drog en 

vinstlott när Cassia utnämndes till prästinna i kollegiet. 

Nymphidia blev förvisso upptagen som medlem i kollegiet även till minne av 

Cominius. Men D’Arms gör en mycket intressant observation i sin analys av inskrifterna som 

rör Nymphidia och Cominius, nämligen att lagstiftningen gällande legat placerade Nymphidia 

i en maktställning gentemot augustalerna. Collegia hade juridiskt sett inte rätt att mottaga 

testamentariska gåvor, men genom en invecklad konstruktion som bland annat innebar att två 

speciellt utnämnda curatores personligen åtog sig ansvaret för att pengarna skulle användas 

som Cominius önskat, uppnåddes önskat resultat. Ett villkor för att denna konstruktion 

överhuvudtaget skulle tillkomma, var emellertid att Nymphidia valde att hedra Cominius’ 

önskan – hon skulle också ha kunnat låta bli.
116

  

Hur ska beslutet att välja in Nymphidia som medlem i kollegiet tolkas i ljuset av 

ovanstående? Jag ser det som troligt att augustalerna talade med Nymphidia om sina planer 
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redan innan beslutet togs, och att de därigenom försäkrade sig om att hon inte skulle lägga 

några hinder i vägen för deras möjlighet att erhålla Cominius’ legat. Samtidigt hoppades de, 

som D’Arms påpekat, säkert på att Nymphidia om hon tillhörde kollegiet skulle vara ännu 

mer benägen än tidigare att donera pengar och andra gåvor och kanske till och med 

testamentera delar av sin förmögenhet till organisationen.
117

 För Nymphidia måste det ha varit 

en stor ära att upptas i kollegiet och för augustalerna innebar hennes medlemskap troligen 

rejäla framtida tillskott till kassan – hennes inval gynnade alltså båda parter.  

Det är möjligt att varken Nymphidia eller Cassia hade några barn, och att detta 

faktum bidragit till deras ställningar inom augustalkollegiet. Två forskare tar upp denna 

aspekt; Zevi antar att Cassia var barnlös liksom Nymphidia, vars ovanliga hedersbetygelse 

skulle ha givits till barnen (sönerna?) om sådana funnits och D’Arms knyter sitt resonemang 

om augustalernas förhoppning om framtida testamentariska gåvor även till en eventuell 

barnlöshet.
118

  

Som framgick ovan visar Hemelrijks forskning att titlarna patrona och mater inte 

endast var rena hederstitlar utan innebar väl definierade funktioner inom de olika collegia. 

Frågan är om även Nymphidias och Cassias titlar innebar tydliga funktioner inom Misenums 

augustalkollegium och i vilken utsträckning de var delaktiga i kollegiets aktiviteter.  

Eftersom det inte finns någon dokumentation kring de två kvinnornas funktioner 

varnar Camodeca för att lägga fram ogrundade hypoteser, men hans försiktiga åsikt är att det 

handlar om hederstitlar som innebar att Nymphidia och Cassia tilläts deltaga i kollegiets 

religiösa ritualer.
119

 Adamo Muscettola anser att deras delaktighet kan ha varit av ekonomisk 

karaktär och begränsats till exempelvis rätten att dra nytta av augustalernas utdelningar i form 

av kontanter.
120

 Guadagnos ståndpunkt är att Nymphidia i och med att hon valts in i kollegiet 

av augustalerna enligt ett specifikt decretum blivit fullvärdig medlem i organisationen och att 

detta i sin tur kan innebära att även andra kvinnor har haft möjlighet att deltaga i mer 

begränsad utsträckning – som till exempel Cassia. Enligt Guadagno har Nymphidia alltså en 

starkare ställning inom kollegiet än Cassia.
121

 D’Arms diskuterar inte funktion men han anser 
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att Nymphidia när hon blev invald övertog den plats inom kollegiet som hennes avlidne make 

hade innehaft.
122

  

Oavsett vilken grad av delaktighet som medgavs Nymphidia Monime och Cassia 

Victoria är det anmärkningsvärt att de överhuvudtaget kunde inneha ställningar inom 

augustalernas kollegium. Anledningarna därtill måste, som framgått av ovanstående 

resonemang, ha varit flera och av olika vikt, men det blotta faktum att två kvinnor i det andra 

århundradets Misenum upptogs i ett annars uteslutande manligt sammanhang utgör ett viktigt 

bidrag till diskussionen om kvinnans roll i det offentliga såväl som religiösa livet i det antika 

Rom. Vår kännedom om Nymphidia Monime och Cassia Victoria härrör ur det lyckosamma 

fyndet av en relativt komplett arkeologisk kontext – hur många andra vittnesbörd om 

framstående antika kvinnor ligger begravda under tvåtusen års historia? 

 

 

VI. SAMMANFATTNING 

Vad krävdes för att två kvinnor i en liten stad i södra Italien i mitten av andra århundradet 

e.Kr. skulle få tillträde till en normalt sett manlig kontext? Augustalerna i Misenum tycks ha 

ansett det viktigt att kunna knyta två rika kvinnor till sitt kollegium – två kvinnor vars män 

varit aktiva inom organisationen och dessutom måste ha tillhört de mest ansedda 

medlemmarna, två kvinnor som inte hade några barn och som därför skulle kunna tänkas ha 

augustalerna i åtanke när de utformade sina testamenten. Augustalerna försäkrade sig genom 

att inkludera Nymphidia Monime och Cassia Victoria i sin organisation om ett fortsatt 

tillflöde till kollegiets kassa, och att Cassia dessutom var friboren kan ha utgjort ett plus i 

kanten för kollegiets sociala prestige.  

Grunderna för att Nymphidia Monime och Cassia Victoria upptogs i organisationen 

var alltså främst ekonomiska, men hade deras äkta makar, Q. Cominius Abascantus och L. 

Laecanius Primitivus, inte varit medlemmar skulle deras utnämningar med största sannolikhet 

inte överhuvudtaget kommit i fråga.   

För Nymphidia och Cassia var det en ära att upptas i kollegiet. Augustalerna spelade 

ur social, ekonomisk och politisk synpunkt en viktig roll i Misenum och den ställning i 

samhället som de två kvinnorna redan åtnjöt tack vare sina män måste i och med att de själva 

fick en plats inom kollegiet ha förstärkts ytterligare. Att vara medlem i ett kollegium, oavsett 

                                                                                                                                                                                     
utnämnd till patrona adlecta. Han drar en parallell till Cassia Victoria som enligt hans tes trots sin titel blir 
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vilket, innebar att ingå i en gemenskap och utgjorde en viktig del av en persons sociala 

identitet. Slutsatsen som kan dras är följaktligen att augustalernas beslut att hedra Nymphidia 

och Cassia med titlar inom sitt kollegium gynnade alla parter.   

Som vi sett finns det ytterst få vittnesbörd om att kvinnor inkluderats i augustalernas 

kollegium – Nymphidia Monime och Cassia Victoria är alltså ur epigrafisk synpunkt i det 

närmaste unika. Framtida arkeologiska fynd kan förhoppningsvis komma att ge svar på frågan 

om de var unika även under sin livstid.  
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VIII. BILAGA 
 

 

 

 

 

 

 

Sacello degli 

Augustali 

Fig. 1. Foto över Misenum. Från De Caro 2002, s. 98. 

Fig. 2. Foto över Sacello degli Augustali i Misenum. Från http://www.vip-

napoli.it/Html/Napoli/Bacoli/BacoliSacello.htm 
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Fig. 3. Axonometrisk ritning över Sacello degli Augustali med statybasernas 

fyndpositioner utmärkta. Från D’Arms 2000. 
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Fig. 4. Bas 9, inskrift på framsidan (text A). Från D’Arms 2000. 
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Text A, latin samt D’Arms’ översättning till engelska. 

 

 

 

Q. Cominio Abascanto, 

  ornament(is) decurionalib(us)  

honorato, curatori  

Augustalium perpetuo.  

5  Hic statuas duas Geni Municipi et  

Classis Tutelae in foro posuit, quarum  

dedicatione decurionib(us) sing(ulis) HS XX n(ummos),  

Augustalib(us) corporatis HS XII, eis qui  

in corpore non sunt HS VIII, ingenuis  

10  corporatis HS VI, municipib(us) HS IIII dedit.  

Praeterea HS CX m(ilia) n(ummorum) decurionib(us)  

in mulsatione ipsorum et populi  

XVI K Ianuar(ias) die natalis sui, itemque  

Augustalib(us) corporatis HS XX m(ilia) n(ummorum) dedit,  

15  uti ex incremento earum summarum  

quod annis die suprascripto  

divisio fieret ex forma ipsius.  

Et hoc amplius HS X (milia) n(ummorum) in conparatione  

vini eisdem Augustalib(us) largitus dedit.  

20  Nymphidia Monime coniugi optimo,  

cuius dedicatione Augustalib(us) corporatis  

viritim HS VIII n(ummos) et epulum dedit. 

 

For Quintus Cominius Abascantus, honoured with insignia of decurional rank,  

lifetime curator of the Augustales. He placed two statues - of the Genius of the Town  

and of the Protectress of the Fleet - in the forum (and) on the occasion of their  

dedication gave 20 sesterces to the individual decurions, 12 sesterces to the Augustales 

formally enrolled in the association, 8 sesterces to the Augustales who were not enrolled  

in the association, 6 sesterces to freeborn citizens formally enrolled in professional  

collegia, (and) 4 sesterces to the townspeople. In addition, he gave i 110,000 sesterces to  

the decurions, so that they and the people could drink honeyed wine on 17 December,  

his birthday, and likewise (gave) 20,000 sesterces to the associated Augustales, so that  

from the interest on these amounts there would be an annual division, based on the  

formula that he established, on the aforesaid day. And over and above this, he generously 

gave 10,000 sesterces for procuring wine for these same Augustales. Nymphidia  

Monime (had this statue erected) to Abascantus, best of husbands; at its dedication she  

gave 8 sesterces and a banquet to each of the Augustales enrolled in the association. 
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Fig. 5. Bas 9, inskrift på höger sida (text B). Från D’Arms 2000. 
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Text B, latin samt D’Arms’ översättning till engelska. 

 

 

Quod constabat Cominium Abascantum testamento institu-  

isse heredem Nymphidiam Monimen, legasseque Augustalib(us)  

corporatis Misenensium sestertia decem milia nummorum  

sub ea condicione, si cavissent heredi eius eam summam se in  

5  nullo alio usu erogaturos, sed reditus eius quod annis ita dis-  

pensaturos ut testamento cavisset, et desideraret utique Nymphidia  

Monime dari sibi reos, qui nomine Augustalium corporatorum  

ob eam rem q(uod) d(ictum) a(nte) caverent, et Plaetorius Fortunatus et  

Aemilius  

Epagathio curatores nominati ab eis stipulatione spondere  

10  vellent, actum est ut caput ex testamento ad eas res pertinens  

his tabulis subiceretur, quo notius esset spondentibus in quibus cau-  

sis se obligarent, ac deinde stipulatio utilis interponeretur. 

 Augustales corp(orati) si heredi meo caverent hanc voluntatem meam ratam  

futuram  

neq(ue) in alios usus pecuniam i(nfra) s(criptam) erogaturos transferturosve  

15  et ex reditu < s > pequniae erogaturos quod annis ut infra scriptum est:  

simulacris Geni Municipi et Classis Tutelae tergendis ungendisq ...  

quoq(ue) ex HS IIII n(ummos), item viola exornandis HS XVI n(ummos),  

itemq(ue) rosa or-  

nandis HS XVI n(ummos) et ad cepotafium meum quod annis die parenta-  

liorum  

luctatorib(us) paribus decem in eo loco victoribus sing(ulis) HS VIII  

20  superatis sing(ulis) HS IIII n(ummos), oleum HS XVI n(ummos), vernis  

HS LX n(ummos), conducto-  

ri harenae HS VIII n(ummos), sepulcro exornando viola HS XVI item ro-  

sa HS XVI n(ummos), et super reliquias meas nardum p(ondo) libra  

HS XXIIII [ef]  

fundi, et epulari volo magistratus qui tunc erunt ea die in  

triclin < i > o quod est super sepulchrum, et curatores Augustali-  

25  um qui tunc erunt inpendique HS C n(ummos) et ea die sacrificio  

mihi faciundo HS LX n(ummos), et de reliq(uiis) HS CXXXX n(ummos)  

in refectione munitionis quotiens opus fuerit eiusdem cepotafi erogari--ita  

dari volo Augustalibus corporatis HS X m(ilia) n(ummorum).  

Per te, Plaetori Fortunate, et per te, Aemili Epagathio, non fieri neq(ue)  

30  per Augustales corporatos Misenenses qui nunc sunt quique pos-  

tea in eodem corpore erunt quo magis ea HS X m(ilia) n(ummorum)  

in alio usu quam  

in eo quod capite supra scripto conprehensum est erogetur transferatur quove  

minus ea omnia ita ut supra scriptum est quod an-  

nis is diebus temporibusque fiant praestentur. Quod si ea HS X m(ilia)  
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n(ummorum)  

35  in alio usu quam quo supra conprehensum est translata erogata  

erunt, tum HS X m(ilia) n(ummorum) dari. et si ea quae his tabulis ex testamen-  

to Comini translata trans {s}criptaque sunt ita ut ibi cautum est da-  

ta facta praestata non erunt, quanti quaeque earur rerum res  

erit tantam pecuniam et alterum tantum dari. Sique rei promis-  

40  sionique dolus malus cuius vestrum d(e) q(ua) r(e) a(gitur) non  

afuerit, quanti  

ea res erit, tantam pecuniam dari, stipulata est Nymphidia Mo-  

nime, spoponderunt L. Plaetorius Fortunatus, Q. Aemil(ius) Epagathio.  

Cosmion Augustalium corpor(atorum) Misenensium ser(vus) scripsi me  

accepisse a Nymphidia Monime herede Comini Abascanti  

45  HS X m(ilia) n(ummorum) legata Augustalib(us) dominis meis  

in causam s(upra) s(criptam).  

Aemilius Epagathio adsignavi in HS X m(ilia) n(ummorum)  

et in stipulatione  

s(upra) s(cripta) spopondi. Plaetorius Fortunatus adsignavi in HS X  

m(ilia) n(ummorum)  

et in stipulatione  

s(upra) s(cripta) spopondi.  

Actum Miseni xv K(alendas) Ianuar(ias)  

M. Calpurnio Longo D. Velio Fido co(n)s(ulibus). 

 

 

Whereas it was agreed that Cominius Abascantus established Nymphidia Monime  

as his heir by will, and left a legacy of ten thousand sesterces to the Augustales of  

Misenum as an association under this condition, if they guaranteed his heir that they  

would not allocate that sum to any other use but that they would annually dispense the  

interest on the sum as he had provided in his will; and Nymphidia Monime desired 

unconditionally that persons placed under formal obligation should be provided to her, 

(persons) who in the name of the associated Augustales should make a formal  

undertaking on behalf of this aforesaid matter; and Plaetorius Fortunatus and Aemilius 

Epagathio, named administrators by them, are willing to make a guarantee of the agreement,  

it was transacted that the clause from the will pertaining to these matters be  

appended to this document, in order that it be better known to the guarantors in what  

cases they were placing themselves under obligation, and next that an effective promise  

be made a constituent part of the agreement: 

  

(the will provision (caput ex testamento), lines 13 ff.)  

if the Augustales as an association should guarantee my heir that this wish of mine will  

be valid in the future and that they will not allocate or transfer the sums specified below  

to other uses, and if they will allocate the interest on the money every year as it is written 

below (namely): for the cleaning and anointing of the statues of the Genius of the Town  

and the Protectress of the Fleet, four sesterces for the one and also the same amount for  
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the other; likewise, for decorating them with violets, sixteen sesterces; and likewise, for 

decorating them with roses, sixteen sesterces; and, for the wrestlers at my garden tomb  

every year on the Parentalia, ten pairs in that place, for the winners eight sesterces each,  

and for the defeated, four sesterces each; for oil, sixteen sesterces; for the home-born  

slaves, sixty sesterces; for the renter of the arena, eight sesterces; for decorating the  

tomb with violets, sixteen sesterces; likewise (for its decoration with) roses, sixteen  

sesterces. I also desire that nard-oil, one pound in weight and valued at twenty-four  

sesterces, be poured out over my remains, and (desire) that the (town's) magistrates who  

will be in office at that time, and also the administrators of the Augustales who will then  

be in office, feast on that day in the dining hall which is above the tomb; and (I desire)  

that one hundred sesterces be spent (on this feast); and I desire that sixty sesterces (be  

spent) on performing a sacrifice for me on that day; and from the remaining one hundred  

and forty sesterces (I desire) that money be allocated for repair for the enclosure wall  

of this same garden tomb, as often as the need arises. Under these conditions, I am willing 

that ten thousand sesterces be given to the associated Augustales.  

 

(the putting of the question (stipulatio), lines 29 ff.)  

(Nymphidia Monime has stipulated [i.e., put the question]) that it not come about  

through your agency, Plaetorius Fortunatus, nor yours, Aemilius Epagathio, nor  

through the agency of the associated Augustales of Misenum - (those) who are  

members now or will be in the future - that this ten thousand sesterces be paid out or 

transferred to a use other than that which is contained in that clause which is written out 

above, or that all those things do not take place or are provided as has been written  

above, annually on the days and at the times specified. But if these ten thousand sesterces  

are transferred or paid out for some other use than is specified above, then (she has  

stipulated that) ten thousand sesterces be given over; and if those instructions from the  

will of Cominius which have been transferred and transcribed in this inscription shall  

not have been given, done, and performed in the way that is specified there, (she has 

stipulated that) as much of these monies as there shall be, so great an amount of money,  

and another sum of the same amount, shall be given over. And if the intentional  

wrongdoing of either of you shall not have been absent from the matter or the promise 

concerning the question in hand, then (she has stipulated that) as much as the matter is  

worth, so much money shall be given over. Nymphidia Monime has put the question;  

L. Plaetorius Fortunatus (and) Q. Aemilius Epagathio have promised.  

 

(the written receipt (apocha), lines 43 ff.)  

I, Cosmion, slave of the associated Augustales of Misenum, have confirmed in writing  

that I have accepted from Nymphidia Monime, the heir of Cominius Abascantus, ten  

thousand sesterces bequeathed to the Augustales, my masters, for the purpose specified  

above. I, Aemilius Epagathio, have signed for the ten thousand sesterces and I have  

promised as regards the agreement written above. I, Plaetorius Fortunatus, have signed  

for the ten thousand sesterces and I have promised as regards the agreement written  

above. Enacted at Misenum on the fifteenth day before the Kalends of January, in the 

consulship of M. Calpurnius Longus and D. Velius Fidus. 
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Fig. 6. Bas 9, inskrift på vänster sida (text C). Från D’Arms 2000. 
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Text C, latin samt D’Arms’ översättning till engelska. 

 

 

Ser(vio) Scipione Orfito Q. Sossio Prisco co(n)s(ulibus)  

III Nonas Ianuar(ias)  

Miseni in templo Aug(usti) quod est Augustalium corpor(atorum)  

Misenensium ibi referentib(us) Atinio Trophimo  

5  et Valerio Epaphrodito curatorib(us) anni sui de com-  

modis dandis Nymphidiae Monime, placuisse  

Augustalibus corporatis ex consensu univer-  

sorum quod est infra scriptum:  

cum Nymphidia Monime quondam Comini Abascanti  

10  collegae nostri tam circa exornationem municipi  

munifici quam erga sanctissimo decurionum  

ordini nobisque ac municipibus nostris debitam  

gratiam admodum rei familiaris suae liberalis  

uxor, secuta mariti sui peculiarem munificentiam  

15  obsequentissime reverenterque nos fovere perserve-  

rans, non solum suo verum etiam memoriae eius  

suffragantis ei aput nos nomine honorificum de no-  

bis mereatur titulum, conveniatque nobis hanc  

eius bonam voluntatem digne remunerari,  

20  placere Augustalibus Nymphidiam Monimen in  

corpore nostro adlegi, eique sportulas dierum  

sollemnium ac divisiones quas viritim ac-  

cipimus dari. 

 

 

In the consulship of Servius Scipio Orfitus and Quintus Sosius Priscus, on the  

third day before the Nones of January. At Misenum, in the temple of Augustus which is  

that of the incorporated Augustales of Misenum. There, on the motion of Atinius  

Trophimus and Valerius Epaphroditus, the annual presiding officers, concerning the  

granting of perquisites to Nymphidia Monime, the incorporated Augustales decided,  

with all of them in agreement, that which is written below. Whereas Nymphidia  

Monime, the widow of Cominius Abascantus our colleague, a man as generous  

concerning the adornment of the town as he was extremely giving of his private property  

with reference to the obligation owed to the most august order of decurions, and to us,  

and to his fellow townsmen; (whereas Monime), most faithfully following her husband's 

outstanding generosity and respectfully persisting in supporting us, deserves a title of  

honour from us, not only on her (own) account, but also on account of his (Cominius') 

memory, that speaks on her behalf with us; and whereas it befits us to repay this goodwill  

of hers properly, it was decided by the Augustales that Nymphidia Monime be adopted  

into (membership in) our body, and that the donations on solemnly marked days and  

the divisions which we receive on a person-by-person basis be given (also) to her. 
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Fig. 7. Tempelförhallens fasad uppställd på arkeologiska museet i 

Baia. Från De Caro 2002, s. 91. 

Fig. 8. Detalj av reliefen med Cassia Victorias och L. Laecanius 

Primitivus’ porträtt. Från De Caro 2002, s. 92. 


