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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine the changes that the Circusfactions underwent in the fifth 

and sixth centuries A.D and what underlying factors contributed to it. Basically, the intention with 

this thesis is to investigate how the circusfactions come to advance from mere cheering-

associations, with a single interest, horseracing and the games, to a state employed claque with 

crucial civic responsibilities, not only in association with the games.  

    After the late fifth and sixth century they had acquired the role as the emperors’ personal claque 

and played an important role as the official announcers of a new emperor as well as defenders of 

cities, builders of walls and instigators of riots. My goal with this thesis is to try to date, more 

precisely than previous research, when this change occurred, what it changed, and what it resulted 

in. 
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Inledning 

 

Circusfraktionernas livslängd sträcker sig från ungefär det andra århundradet f. Kr till det trettonde 

e.Kr. Trots detta är de en svårdefinierad grupp mest därför att de alltid förekommer tillsammans 

med andra grupper i upplopp och i folkhaven som stod publik på hästkapplöpningarna. Fraktionerna 

var uppdelade i fyra stycken lag indelade i färgerna grön, blå, vit och röd. Dessa var som vissa av 

dagens fotbollsfantaster fanatiska supportrar vilket Plinius(61-112 e.Kr.) bäst illustrerar:  

 

Om det vore hästarnas snabbhet eller kuskarnas skicklighet som 

intresserade dem, så vore det ju någon mening med det. Men nu är det 

dressen som de hejar på, dressen som de förgapat sig i, och skulle man 

mitt under själva kappkörningen låta färgerna byta plats, så skulle också 

deras gunst och hejarop byta sida, och de skulle plötsligt strunta i de 

kuskar och hästar som de känner igen på långt håll och vars namn de 

skriker ut. Sådan tjusning har och sådan makt har en enda simpel tröja, 

och då talar jag inte om pöbeln, som är ännu simplare än själva plagget, 

utan om somliga personer med stadgat anseende. 

 

- Plin, Ep. 9, 6. 

 

Fraktionisterna var, precis som Plinius påpekar, huliganer som var mest lojala mot sitt lag. 

Uppfattningen av huliganer idag gör att de antika fraktionisterna inte tillägnas den uppmärksamhet 

de borde. De var huliganer och deras uppförande i hippodromen liknande en modern 

fotbollshuligan men där slutar likheterna. 

    De gröna, blå, vita och röda var ändå något mer än Plinius tillskriver dem. I alla fall efter 400-

talet. Då hade fraktionerna blivit statligt subventionerade rikstäckande organisationer. De fyllde 

också en funktion som kejsarens personliga klack inte bara när han var närvarande utan också i 

städer där han inte var det. De var en propagandamaskin samtidigt som de var fanatiska supportrar 

av alla sorters spel inklusive hästkapplöpningar, djurhetsningar och skådespel. Detta gör dem till en 

unik grupp utan någon motsvarighet idag. 

    Syftet med denna uppsats är därför att identifiera vilka fraktionisterna var och hur de kom att 

förändras under 400 och 500-talet. Därför ska jag göra en jämförelse av hur de såg ut före och efter 

denna förändring och vilka orsaker som fick dem att genomgå den.  



3(37) 

Frågeställningar 

 

 Vilka var circusfraktionernas medlemmar? 

 Hur förändrades circusfraktionerna under det femte och sjätte århundradet? 

 Vilka aspekter stimulerade förändringen? 

 Vad resulterade denna förändring i? 

 

Syfte 

Med denna uppsats ämnar jag diskutera och belysa den förändring som ägde rum under det femte 

och sjätte århundradet. Därför kommer jag inte att försöka mig på att definiera fraktionerna statiskt 

under olika tidpunkter, utan jag kommer att koncentrera mig på hur de såg ut  

under kejsartiden och under tidig bysantinsk tid. Jag kommer inte enbart att diskutera fraktionerna i 

Rom och Konstantinopel utan kommer också behandla provinsstäder där de också förekommer. 

    Förändringen av fraktionerna säger jag därför att fraktionisterna, före det femte århundradet, inte 

alls förekommer i upploppssammnahang vilket de nästan uteslutande gör efter. Samtidigt som de 

förekommer i allt fler upplopp återfinner man också dem på teatern. Jag kommer att undersöka detta 

samband och diskutera teaterklackarna och fraktionerna före det femte århundradet för att sedan 

jämföra detta med hur fraktionerna såg ut efter.  

    Circusfraktionernas relation till staten är också en aspekt som förändrade dem och därför kommer 

jag att titta närmare på den. Att de omnämns i mindre i primärkällorna, som annars främst beskriver 

dem i upplopp, före det femte århundradet gör också att jag får vända uppmärksamheten mot 

fraktionernas professionella sida, främst före det femte århundradet, men också efter. 

    Förändringen innebar en sammanslagning av fraktionisterna och teaterklackarna och därför 

kommer jag också att diskutera de senares utveckling och vilka aspekter som stimulerade en 

sammanslagning. 

    Viktigt är också att inte bara identifiera denna förändring utan att även se vad den resulterar i, 

vilket jag också kommer diskutera. Det kommer jag göra genom att fraktionisternas klackfunktion 

som de tillhandahöll efter förändringen. 

 

Avgränsningar/problem 

Fraktionisterna är inte synliga i såväl upplopp som i teatersammanhang före det femte århundradet 

vilket är uppsatsens utgångspunkt och förutsättning, men också ett problem. Som ovan nämnt ska 
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jag möta detta problem genom att, förutom fraktionssupportrarna, behandla fraktionernas 

professionella del. Vad jag däremot inte kommer att göra är att gå alltför djupt in på denna aspekt. 

Inkluderandet av fraktionernas professionella del kommer att användas som ett underlag för hur 

fraktionerna knöts närmare staten i en rad lagar. 

    Fraktionernas långa livslängd på över tusen år gör att båda sidorna av dem skiljer sig stort från tid 

till tid. Förändringen jag ska diskutera är trots allt en av många, men en mycket omvälvande sådan. 

Av dessa anledningar kommer jag inte att ta upp fraktionerna under republiken utom vid enstaka 

tillfällen där det är nödvändigt för helheten. Uppsatsen kommer att diskutera fraktionerna och 

använda exempel från hela kejsartiden med fokus på den senare samt den tidigt bysantinska tiden. 

    Procopius (500-565 e.Kr) menar att fraktionerna förekom i en majoritet av städer i öst efter 

förändringen. Utifrån hans påstående kan man ändå våga sig på att påstå att fraktionerna var en 

vanlig företeelse i alla städer med hippodrom eller teater i öst. Hur fraktionerna såg ut över hela det 

romerska riket, vid tiden uppsatsen ämnar undersöka, är därför inte möjligt att fastställa. Av denna 

anledning kommer jag att inrikta mig på de större städerna där fraktionerna omtalas, däribland 

Konstantinopel och Rom, men också Antiokia, Alexandria och Aphrodisias. Städerna i fråga kan 

ändå gälla som riktmärken för hela riket då de förmodligen fyllde samma funktion i alla städer efter 

förändringen. Denna generalisering är nödvändig eftersom de antika källorna är sparsamma och 

lokala. Därför kommer jag att nästan uteslutande använda mig av Libanios (314-394 e.Kr), och 

Liebeschuetz slutsatser dragna utifrån Libanios verk, angående teaterklackarna och deras utveckling 

i Antiokia. Jag kommer för det mesta att använda mig av Procopius och Malalas (491-578 e.Kr) 

verksamma under det femte och sjätte århundradena när det gäller fraktionisterna efter 400-talet. 

Djurhetsningar och gladiatorspel kommer jag heller inte diskutera med anledning av att de inte var 

särskilt frekventa efter fraktionernas förändring än om fraktionisterna också förekom i de 

sammanhangen.
1
 Exkluderandet beror också på att fraktionisterna sällan omnämns i samband med 

dem och att de inte påverkade fraktionisteras hejardel. 

 

Forskningshistorik 

Det går inte att läsa en bok som på något sätt diskuterar hästkapplöpning, teater och dess publik 

efter 1976 utan att man finner en referens till Alan Camerons Circus Factions: Blues and Greens at 

Rome and Byzantium utkommen det året. I sin bok dementerar han en mängd påståenden uttryckta 

av tidigare forskning bl.a. bedriven av Dvornik
2
 och Martingdale

3
. Gemensamt för båda är att de har 

                                                 
1 Cameron 1972, 231. Cameron menar att djurhetsningar endast förekom högst 2 gånger om året efter 498 och då enbart 

om konsulen var villig att betala. Gladiatorspel förbjöds i en rad lagar och anordnades mycket sällan efter ? 

2 Dvornik 1946. 
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en förutfattad mening om att fraktionerna skulle vara aktiva politiska partier och att spelen endast 

var ett sekundärt intresse. 

    Cameron diskuterar språkliga missförstånd som resulterat i en romantiserad bild av fraktionernas 

roll i bland annat upplopp och försvarandet av städer, vilket i sin tur lett till fraktionernas större roll 

i andra sammanhang.
4
 I boken diskuterar Cameron moderna verk ända tillbaka till 1900-talets 

början. Friedlaender kom ut med sin bok, Darstellung aus der Sittengeschichte Roms, 1919 och var 

nästan på samma sätt som Cameron en pionjär inom området, men tar upp det romerska livet mer i 

allmänhet och fraktionerna i korthet. En annan författare, som precis som Friedlaender skriver om 

det romerska vardagslivet, är Balsdon
5
. Det lilla han berör fraktionerna i sin bok Life and Leisure 

utkommen 1969 är av stor betydelse för efterkommande forskning men har fortfarande kvar lite av 

den romantiska bilden av fraktionerna som politiska partier. 

    I Charlotte Rouechés verk Performers and Partisans at Aphrodisias utkommen 1993 försöker 

Roueché, med hjälp av inskriptioner från Aphrodisias, främst att bidra med en mer ingående 

diskussion kring hur vida fraktionerna var statliga redskap eller inte. Diskussionen motiverar hon 

genom att visa hur teaterklackarna såg ut och betedde sig på teatern före det femte århundradet. 

Roueché använder också ibland samma källor som Cameron men kommer till helt andra slutsatser 

vilket gör diskussionen mer nyanserad. Liebeschuetz är en annan författare som skrivit mycket om 

senantiken men också en del om fraktionerna, bl.a. i sin bok The Decline and fall of the Roman City 

från 2001. I boken resonerar och kritiserar han Camerons och Rouechés verk. Liebeschuetz 

behandlar också precis som Roueché teaterklackarna och fraktionerna i sitt verk Antioch: City and 

imperial administration in the later Roman empire utgiven 1972. Det intressanta med verket är att 

han diskuterar teaterklackarnas roll utifrån Libanios ingående beskrivning av dem. 

    Fraktionernas agerande i upplopp är intressant eftersom de ofta omnämns i dem. De olika 

grupperna, däribland fraktionerna, och deras motiv är svåra att fastställa utifrån primärkällor. 

Författarna av dessa behandlar nämligen ofta upploppen med viss reservation och motstånd. James 

Evans diskuterar Nikea-upproret 562 och hur Konstantinopel administrerades under Justinianus 

styre(527-565 e.Kr) i sin bok The age of Justinian utgiven 1996. Geoffery Greatrex artikel The 

Nikia Riot: A Reappraisal har som enda utgångspunkt att analysera fraktionernas roll i upploppet 

samt att sedan utifrån deras beteende skapa en modell för hur grupper reagerar i liknande 

situationer. 

                                                                                                                                                                  
3 Martingdale 1960. 

4 I detta avseende tycker jag att det endast gör texten tråkig och tidskrävande om jag skulle inkludera alla författares 

verk Cameron har kritiserat och på ett kliniskt sätt i många fall visat vara totala felaktigheter. För Camerons 

diskussion av tidigare verk se: Cameron, Circus factions 1-126, men speciellt inledningen. 

5 Balsdon 1969. 
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    David Potter har skrivit artikeln Performance, Power and Justice in the High Empire där han 

främst undersöker klackarnas funktion och ursprung. Artikeln som ingår i artikelsamlingen, Roman 

Theater and Society redigerad av William J. Slater, försöker att ur nya vinklar datera och förklara 

fraktionisternas närvaro på teatern och även datera denna och deras ceremoniella roll. Någon som 

också på senare år tillför mycket till diskussionen kring fraktionerna är Michael Whitby. I hans 

artikel, Organised crime in antiquity, utkommen 1999 tar han upp precis samma händelser och 

milstolpar som Roueché och Cemeron men på ett helt nytt sätt med nya infallsvinklar. 

  

Material, Metod och källkritik 

I en recension av Camerons bok menar Liebeschuetz att primärkällorna är knapphändiga med 

information kring faktorerna som låg till grund för förändringen av fraktionerna. Det är bara att 

hålla med. Primärkällorna fyller inte detta tomrum men konstaterar att en förändring har skett. Som 

ovan nämnt skriver både Procopius och Malalas att fraktionerna finns i hela riket
6
. De hade tidigare 

endast varit en företeelse i städer där hästkapplöpning anordnades i enlighet med den romerska 

modellen. Efter det femte århundradet fanns de också i städer utan hippodrom, men med teater.
7
 

Primärkällorna intresserar sig inte enbart för fraktionerna, utan deras ständiga närvaro vid spelen 

har kanske gjort att författarna inte tyckt det var motiverat att skriva ner deras förehavanden. De 

antika författarna är däremot flitiga att nedteckna närhelst någon udda händelse äger rum antingen 

det direkt eller indirekt har något att göra med fraktionerna. Självklart kommer jag ändå att använda 

primärkällorna flitigt då de oftast är uttalade i sina åsikter. 

    Roueché och Cameron har använt ett ganska rikt material bestående av inskriptioner
8
 och 

analyser av skriftliga primärkällor. Problemet med inskriptionerna är att de oftast behandlar den 

professionella sidan av fraktionerna, ofta lovprisningar av favoritkuskar. Gravinskriptionerna räknar 

upp kuskarnas bedrifter snarare än supporterdelen av fraktionerna. Inskriptionerna eller graffitin 

främst på teatern i Aprhrodisias är nästan alltid korta men i dem kan man se fraktionernas rivalitet 

men också acklamationer som används vid skådespelen. Dessa kommer jag ändå att använda med 

måttlighet då de ger en utmärkt bild av rivaliteten och ledtrådar angående acklamationer. 

    Den nutida forskningen har efter Camerons bok varit avslagen kanske mycket på grund av att 

boken var så övergripande. Den har länge ansetts vara slutgiltig men Roueché har med sin 

undersökning, inklusive nytt material, blåst nytt liv i resonemanget kring fraktionerna. 

    Det går inte att komma ifrån att fraktionerna var ett gäng huliganer i likhet med dagens. Risken 

                                                 
6 Procopius Bell.Pers I.24.2; Anecd. VIII.I; Malalas 416.2f. 

7 Som fallet var i Aphrodisias. Se Roueché 1993, Performers and Partisans. 

8 ALA. 55-143, 184-186. 
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finns att undersökningar av fraktionerna kan hämmas av förutfattade meningar. Huliganerna är till 

och med svåra att identifiera i dag annat än när de står i publiken. Likaså är det svårt att identifiera 

fraktionisterna eftersom de lätt blandas upp i folkhaven vare sig det är i Hippodromen, på teatern 

eller i upplopp. Det är också svårt att bestämma deras förehavande eller vilka samhällsklasser de 

tillhör då det är sekundärt när de väl iklätt sig färgen och rollen som fraktionist. Jag kommer därför 

att främst undersöka hur fraktionerna agerade under spelen.  

 

Diskussion 

 

Fraktionisterna: översikt 

Precis som att det idag finns supportrar tillhörande en supporterklubb och supportrar som inte är 

medlemmar i någon klubb var det likadant med fraktionerna. Därför kommer jag att kalla supportrar 

som är medlemmar av en fraktion för fraktionister och alla andra enbart supportrar eller 

motsvarande. 

    Fraktionerna var uppdelade i två delar, en professionell och en supporterdel. Den professionella 

delen försåg hästkapplöpningarna, och efter 400-talet teatrarna, med främst häst och kusk respektive 

skådespelare. Det fanns fyra fraktionerna som urskiljdes med vars en färg: grön, blå, vit och röd. De 

två förstnämnda var de två största fraktionerna.
9
 De röda och vita fraktionisterna ingick faktiskt i de 

två större fraktionerna vilket går att se i ett epigram från 500-talet e.Kr där Porphyrius väljer 

fraktion genom att ta upp sina tyglar framför de blå till höger, och mittemot kejsaren, som satt 

belägen i sin Kathisma
10

 och då till vänster om de gröna. Det framkommer inte var de röda och vita 

satt men att de fanns där: ”In four parts the people shouted in their longing for Porphyrius, the 

people who formerly had shouted separatly”.
11

 Dessa fyra delar av folket var fraktionisterna som 

alla ville ha Porphyrius.
12 

Inte heller när Malalas diskuterar Theodusius II (401-450 e.Kr) 

rikstäckande förflyttning av de gröna så att de satt mittemot kejsaren och sidan om de blå lämnar 

han något utrymme för de vita och röda.
13

 Vid ett tillfälle straffade Theodosius II många 

fraktionister från båda fraktionerna men bannlyste de fyra fraktionernas dansare.
14

 Justinus den 

förstes (450-527e.Kr.) handlande tyder också på att de röda och vita fraktionsanhängarna uppgick i 

                                                 
9 Cameron 1976, 53f; Lacon 1995, 144. 

10 Kejsarens säte under hästkapplöpningar i Konstantinopel. 

11 Cameron 1976, 50f.  

12 Cameron 1976, 50; A.Plan 336.1-5. 

13 För en mer ingående analys av vad Malalas skriver om Thoedosius sätesförändring, se s. 28. 

14 Malalas. Frag. 39. 
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de större färgerna.
15

 

    Detta utesluter dock inte röda och vita fraktionsanhängare på circus, som man kan se i exemplet 

där de fyra fraktionerna manade Porphyrius, men att de röda och vita fraktionisterna både utanför 

och i anknytning till spelen tillhörde en av de större fraktionerna. Det är då troligt att de röda och 

vita fraktionsanhängarna satt tillsammans med, eller i mycket nära anslutning till de större 

fraktionerna. Av samma anledning hör man aldrig om röda och vita i upplopp. Det var endast på den 

professionella sidan som alla fyra fraktionerna på ett markant sätt var uppdelade vilket går att se på 

exemplet med dansarna ovan. Att stridigheter inte uppstod på supportersidan var på grund av att 

fårhållandet mellan de större och mindre färgerna återspeglade den professionella delen där de vita 

oftast tävlade tillsammans med de gröna mot de röda och blå.
16

 

    Funktionen av fyra fraktioner i den professionella delen menar Humfrey härstammar från att de 

professionella fraktionerna under republiken konkurrerade ut de andra icke-professionella 

organisationerna vilket går att se i ombyggnaden av Circus Maximus startgrindar som begränsades 

till tolv.
17

 Detta möjliggjorde tre ekipage från varje fraktion. En annan möjlig förklaring till 

fraktionernas antal är den helt logiska; skulle där endast finnas två var chansen större att en blev 

överlägsen. Vid tre skulle kanske två gadda ihop sig. Fyra är minsta möjliga antal. Dominitianus 

(51-96 e.Kr.) utökade antalet fraktioner till sex när han la till de lila och de guldfärgade men de blev 

kortlivade och togs bort därför att sex stycken var överflödigt.
18 

 

Fraktionisterna före det femte århundradet 

När Tacitus(56-117e.kr) berättar om händelsen som ledde fram till Ofonius Tigellinus (10-69 e.Kr.) 

självmord 69 kommenterar han att folket samlade sig på circus och på teatern: ”...pouring into the 

Circus and theatres were the common(Vulgus) people have their greatest licence...”.
19

 Circus och 

teatrarna var verkligen samlingsplatser där folken erhöll sin största makt genom anonymiteten och 

möjligheten för en stor folkmassa att kommunicera med varandra och staten. I dessa medium 

verkade fraktionerna vilket är märkligt med tanke på att de nästan aldrig omnämns i händelser som 

börjat eller ägt rum i dem före det femte århundradet e.Kr. Vid ett tillfälle 355 e.Kr fick 

arresterandet av kusken Philoromus folket att samlas i försvar. Marcellius Ammianus(325/330-

ca.391 e.Kr.) skriver: ”For when the arrest of the charioteer Philoromus was ordered, all the 

                                                 
15 Cameron, 1976: 62. De vita uppgick oftast i de gröna och vice versa. 

16 Cameron 1976, 61f.  

17 Humphrey 1986, 138f. 

18 Cameron 1976: 75f. 

19 Tac, Hist, II.72. 
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commons(Plebs) followed, as if to defend their own darling, and with a formidable onslaught set 

upon the governor, thinking him to be timid”.
20 

 Inget nämns om några fraktionister även om 

arresterandet av en kusk hade varit skäl nog för att uppröra dem. Också Cicero väljer att inte 

kommentera applåderna eller vilka de riktas mot när han skriver:”Why should I tell you to-day what 

men or what class of citizens is chiefly applauded?”.
21

 

    I både Tacitus och Ammianus fall referar de till ”the common people(Vulgus respektive Plebs)” 

vilket kan antyda att de inte intresserar sig för vilka som attackerade utan de som utsattes. Cameron 

menar att fraktionisternas frånvaro i de båda författarnas verk kan härledas till att de inte var 

intresserade av vanliga medborgare och kanske var deras intention att inte heller erkänna någon 

enskild aggressiv grupp.
22

 Ramsay Macmullen är inne på samma spår när han skriver: ”The 

unlawful and un-Roman can be kept out of history only if it is written by people of the purple 

stripe”.
23

  

    Cassius Dio (155 eller 163-ca. 229 e.Kr.) beskriver en märklig händelse som ledde till prefekten 

Cleanders (födelseår okänt-190 e.Kr.) avrättning 190 e.Kr. Det hela såg sin början när en grupp barn 

anförda av en lång kvinna gjorde entré på Circus Maximus efter det sjunde loppet. Cassius Dio 

skriver: ”The children chanted many terrible things in unison(angående Cleander); then the people 

took up the cry, and shouted out every imaginable insult”.
24

 Publiken lämnade sina platser för att 

leta upp Commudus(161-192 e.Kr) som lät avrätta den impopuläre prefekten. Även i denna 

välorganiserade händelse som ägde rum på Circus kunde man förvänta sig ett omnämnande av 

fraktionerna. De var säkert inte sena med att delta i demonstrationen men ändå fann Dio dem inte 

värda att nämna vid namn. Fraktionisterna var heller inte lika aggressiva som de var efter det femte 

århundradet. Men även före förändringen fanns det självklart aktiva fraktionister. En av dem var 

Trimalchios, slav i Satyricon och grön partisan.
25

 Likaså var kejsare Marcus Aurelius(121-180e.Kr.) 

medregent Lucius Verus(130-169). Marcus Aurelius tackade Lucius för att han var grön patron 

vilket gjorde att Marcus själv slapp vara varken grön eller blå. I ett anonymt epigram framgår det att 

Metrodotus, en blå fraktionsanhängare, hade ett målat grönt bord. Detta hade han för att alltid 

påminna sig själv om hur mycket han hatade de gröna.
26 

Så om inte upplopp eller demonstrationer 

avslöjar hur fraktionerna såg ut före eller kom att se ut efter det femte århundradet, var ska man då 

                                                 
20 Amm. XV. 7. 

21 Cic, Sest, 115. Cicero skriver detta som en kommentar och direkt fortsättning till sitt tidigare påstående(Se not 59). 

22 Cameron 1976: 185, 275. Plinius personliga inställning(se inledningen) kanske inte talar för hur den nedtecknande 

intellektuella eliten kände gentemot hästkapplöpningen, men väl hur den såg på icke-intellektuell förströelse. 

23 MacMullen 1966, 248. 

24 Dio. LXXXII. 13. 

25 Petronius, Sat.70.10. 

26 Anonym, Plantine Anthology, xi.344. 
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söka svar? Jo på fraktionernas professionella sida. 

 

Fraktionernas professionella sida 

Fraktionisterna omnämns inte i något upplopp före det femte århundradet. Inte heller återfinner man 

dem på teatern, utan uteslutande på Circus. Det är istället den professionella sidan av fraktionerna 

som är något synlig under denna period. Fraktionerna var kanske ända till 300-talet privata 

organisationer drivna av domini factiones (privata affärsmän). Domini factiones styrka jämfört med 

andra affärsmän var då att de var professionella och ägnade sig uteslutande åt hästkapplöpning och 

uppfödning.
27

 De kunde förse arrangörerna (agonothetes) med ekipage inklusive kusk, vagn och 

häst samt skötare, doktor och seldonsansvariga under de 17 dagar av hästkapplöpningar under 

Augustus och 66 under 300-talet.
28

 Som ovan nämnt hade domini factiones konkurrerat ut de icke-

professionella affärsmännen vid ombyggnaden av Circus Maximus startgrindar. Fraktionerna kom 

därefter att erhålla ett monopol på hästuppfödning, ekipage och personal vilket Fabricius Viento 

fick erfara under det första århundradet e.Kr. Han skulle arrangera en hästkapplöpning men 

fraktionerna gick inte med på att hyra ut ekipage efter att Nero (37-68 e.Kr.), med priser, hade 

utökat hästkapplöpningarna så de varade en hel dag.
29

 Då ville inte heller fraktionerna hyra ut 

ekipage mindre än en hel dag vilket Fabricius inte hade råd med varefter han istället hotade med att 

låta hundar tävla. Händelsen visar på fraktionernas makt före 300-talet som grundade sig på ett 

monopol. 

    Monopolet kunde inte tillåtas fortsätta och redan under Augustus (63f.Kr.-19 e.Kr.) hade 

monopolet skapat spänningar vilket gjort att kejsaren tillåtit senaten att föda upp hästar. Det kom att 

vara helt fråntaget fraktionerna senast under 300-talet e.Kr. Ansvaret för hästuppfödningen hade nu 

kejsaren tagit på sig vilket gjorde att det inte längre fanns någon plats för den klassiska Domini 

factiones.
30

 

    Domini factionum fyllde därför ingen funktion och under det sena 200-talet kom Dominin istället 

att vara en erfaren kusk som fungerade som manager. Factionarius
31

 som managern och ledaren 

över den professionella sidan nu kallades administrerade personalen och tränade nya kuskar. 

    Spelen förvandlades också under kejsartiden till ett medium för kejsaren att visa sin närvaro och 

makt, än om han personligen inte var där, vilket också är en av anledningarna hästkapplöpningar i 

                                                 
27 Cameron 1976, 6f. 

28 Balsdon 1969, 314, 248. 

29 Cameron. Alan, 1976, 6, 55f; Suetonius. Nero. 22. 

30 Cameron 1976, 9f. 

31 Fationarius kom under den sena kejsartiden också att mista sina arbetsuppgifter som administrativ manager. Titeln 

kom istället att vara en hedersbetygelse erhållen av fraktionernas bästa kusk. 
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väst och främst gladiatorspel och djurhetsningar i de östra provinserna förknippades med firandet av 

den kejserliga kulten.
32

 Privata arrangörer kunde inte tillåtas spendera ofantliga summor pengar och 

själv ta åt sig äran av arrangemangen.
33

 Därför gjordes det, i en lag från 381 e.Kr, svårare för både 

arrangörer och hästuppfödare. Lagen skiljde de hästar som kejsaren av egen generositet tilldelade 

hästkapplöpningarna och de tilldelade av konsuler och praetorer. Vidare sa lagen också att varje 

framgångsrik häst skulle stanna i fraktionernas tjänst. Den sista biten innebar att framgångsrika 

privat tillhandahållna hästar blev fraktionernas egendom efter ett lopp där de var framgångsrika 

vilket gjorde att det kom att krävas enorma summor pengar från privata arrangörer då de inte fick 

behålla sina investeringar.
34

 

    Fraktionisterna var varken före eller efter 400-talet inblandade i den professionella delen. De var 

ungefär lika separerade som dagens fotbollsspelare är från åskådarna. Däremot var fraktionisterna 

när de också återfanns på teatern, diskuterat nedan, väsentliga för ett pantomimuppträde som 

anspelade direkt på publikens känslor och krävde vältajmade applåder för vilka fraktionisterna stod 

för.
35

 Kuskarna och fraktionisterna var totalt separerade under hästkapplöpningarna och inget utbyte 

dem emellan ägde rum.  

 

Fraktionernas förändring under det femte århundradet: en 
förstahandsgranskning 

Under 400-talet ska en omvälvande förändring av fraktionerna ha inträffat. En sådan förändring 

borde ha dokumenterats flitigt av källorna. Men så är inte fallet. Procopius menar att en förändring 

har inträffat när han skriver: ”The people in each city were divided into Blues and Greens from old 

times; but it is only recently that, for the sake of these names and the seats...they deliver their bodies 

to bitter torments and are not unprepared to die the most shameful death.
36

  

    Med hjälp av en inskription, behandlad av Roueché, som demonstrerar vad förändringen medför i 

praktiken. Inskriptionen, daterad 500-tal, från teatern i Aphrodisias säger: ”The fortune of the city 

and the Greens triumph”. Av inskriptionen får man inte enbart reda på att fraktionernas inflytande 

under 500-talet sträckte sig utanför hippodromen till teatern men också att de nu verkade i 

                                                 
32 Balsdon 1969, 244, 288f 

33 Pengarna var ju ändå indirekt kejsarens. Kunde  

34 Cameron 1976, 7; Roueché 1993, 49. Roueché menar att lagen var till för att inte låta fraktionernas hästar falla i 

privata händer och att detta inte skulle vara ett tecken på förstatligande utan en metod för att hålla igång privata 

organisationer. Statlig subventionering tenderar ändå att konkurrera ut de som saknar den och resultatet blir det 

samma. 

35 Beacham 1991, 152. 

36 Procopius Bell.Pers. XXIV.2. 
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provinserna.
37

 Aphrodisias saknar dessutom en permanent hippodrom vilket ytterligare ökar 

betydelsen av förändringen. 

    Bevisen för att en förändring ägt rum är många. Som ovan nämnt straffar t.ex. kejsar Justinus den 

förste båda fraktionerna genom att bannlysa de fyra fraktionernas dansare. Att fraktionerna 

associerades med teatern är också en ny företeelse. Händelserna som associerar fraktionerna med 

teatern är många. Fraktionernas rivalitet hade 520 lett till att de fick separeras av soldater. De gröna 

och blå samlades då i hippodromen och bad om att bli blidkade av sina favoritpantomimdansare och 

inte sina favoritkuskar.
38

 År 493, tre år efter fraktionernas första omnämnda närvaro på teatern, 

inträffar upplopp som startade på teatern och som sedan spreds till hippodromen. Pantomimdans var 

en stor del av Brytae-festivalen och låg bakom upploppen 499 och 501.
39

 De gröna och blå 

fraktionisternas drabbningar resulterade då i 3 000 människors död. Kejsar Anastasius (491-518 

e.Kr.) förbjöd då Pantomimdans i hela riket.
40 

Justinus I(435-527 e.Kr.) utfärdade samma åtgärd 

som Anastasius efter att de blå enligt Malalas revolterat (”the blue faction rioted...and threw the 

cities in confusion...”).
41

 I Rom under kung Theodorik II:s styre (493-526 e.Kr.) ska senatorer ha 

anklagat de gröna för negativa budskap riktade mot dem under ett teaterspel. De anordnade då ett 

bakhåll som kungen blev underrättad om. Han dömde till de grönas fördel och menade att angrepp 

på gatan var en annan sak än angrepp under spelen.
42

 Även den, enligt romarna, barbariske Kung 

Theodorik II såg att folkets rätt att uttrycka sig inte fick undanröjas.
43

 

    Vilka aspekter finns det då som antyder en sådan förändring? Förutom Procopius vaga 

omnämnande är Malalas diskussion av Kejsar Theodosius II reform värd att titta närmare på. Någon 

gång under hans styre ändrade han om sätena för de gröna, för vilka han var patron, så att de satt 

mitt emot kejsarens kathisma. Malalas menar att Theodosius II:s ändrade om sätena för fraktionerna 

i hela riket. En rikstäckande ändring som tidsmässigt överensstämmer med fraktionernas första 

dokumenterade närvaro på teatern 490 e.Kr tyder på att, om inte gällande för hela deras förändring, 

var den en indikation eller början till en sådan. 

                                                 
37 ALA 183; Roueché 1993, 38. 

38 Malalas. fr. 43. 

39 Malalas. Fr. 39. 

40 Cameron 1972, 231; MacMullen 1967, 167. 

41 Malalas 416, 3. Under tidig kejsartid förbjöd kejsarna Tiberius, Nero Dominitianus, Trajanus och Commudus 

pantomimdans. Dominitianus lät t.ex avrätta pantomimdansaren Paris, Marus Aurelius ströp deras inkomster, och 

Julianus(ca.331-363 e.Kr) förbjöd präster att vistas på teatern. Traditionen att förvisa och straffa pantomimdansare 

var alltså inte en ny företeelse för att straffa fraktionisterna utan pantomimdansarna hade varit ett problem enda 

sedan Augustus. 

42 Cass, Var, I. 27; Liebeschuetz 1972, 210 

43 Beacham 1991, 152. 
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    Eftersom förändringen i sig inte avslöjar något alls om vilka aspekter som motiverade den, är det 

nödvändigt att försöka komma underfund med varför fraktionerna plötsligt återfinns i en mängd 

provinser. Fraktionerna var nu också involverade i andra spektakel förutom hästkapplöpning, som 

teater och djurhetsningar. Finns det någon förklaring till det? För att få svar på detta är det först 

nödvändigt att se närmare på hur fraktionisterna själva såg ut efter det femte århundradet. 

 

Fraktionisterna, deras plats i samhället och relation till staten 

I första raden på det sjunde kapitlet i Anecdota skriver Procopius: the populace from of old has been 

divided into two Factions.
44

 Procopius som var verksam i Konstantinopel menar då självklart inte 

att hela staden på kanske upp till 500 000 invånare indelades i de båda fraktionerna vilket både 

Cameron och Roueché klargör. Vad menar då Procopius? 

    En möjlig tolkning är att han menar skaran(populace) av de unga män som fanns(iuvenes i Rom 

och neoi i öst) i alla städer. Både Procopius och Malalas titulerar ofta fraktionisterna som unga män. 

I en passage säger Procopius: ”Many other young men flocked to join them”. Det är till den blå 

fraktionen som de unga männen i detta fall flockas. Anledningen är att Justinianus(483-565 e.Kr.) 

var deras patron och överöste dem med pengar. Han lade också dövörat till när de utförde brott inte 

bara mot de gröna utan också mot andra i samhället vilket lockade nya medlemmar.
45

 Också 

Justinianus maka och kejsarinna Theodora(Av Procopius påstådd dotter till en björntämjare och 

prostituerad) stödde de blå vilket Procopius menar ytterligare gjorde att de kunde undkomma 

lagen.
46

 Procopius skriver att de som annars klädde sig i extravaganta kläder, av rädsla för att bli 

rånade klädde sig i kläder som inte motsvarade deras sociala rang. Om de blå fraktionisternas 

uppförande skriver Procopius: ”...as if an earthquake or a deluge had fallen upon it, or as if each and 

every city had been captured by the enemy...”. Att fraktionerna ställde till med oreda är inte det 

enda som är uppenbart av Procopis kommentar utan också fraktionisternas sammanhållning i, enligt 

Procopius, alla städer.
47

 

    Merparten av fraktionisterna var då alltså förmodligen unga män. De överöstes också med pengar 

och lovprisningar som tyder på att om inte alla, tillhörde en del de högre samhällsskikten. Ett 

exempel på fraktionernas samhällsstatus börjar med att de gröna hälsar Kejsar Fokas (564-610e.Kr) 

när han, full, gör entré i Hippodromen med: ”At the bottle again, it has befuddeld your brain”. År 

609 kom hans motreaktion att resultera i fråntagandet av alla deras statliga ämbeten. Likaså gjorde 

                                                 
44 Procopius. Anec,VII. 

45 Evans 1996, 120f. 

46 Procopius, Anec, X.15; Cameron, Averil 1985. 

47 Procopius. Anec,VII. 
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kejsare Marcianus under hans styre(450-457 e.Kr) ca. 150 år tidigare.
48 

Justanianus lät till och med 

de blå befatta så höga poster som magistratämbeten. Fraktionisterna besatt inte alla sådana ämbeten, 

men att många tillhörde de övre samhällsskikten framgår av Procopius: ”And already the sons of 

men of high station, having mingled with these lawless youths, were compelling their fathers to do 

much against their will and in particular to deliver over their money to them”.
49

 Också deras kläder 

avslöjar mycket om deras sociala tillhörighet. Tiberius II (520/535-582 e.Kr.) förbjöd t.ex 

fraktionisterna under senare delen av 500-talet att iklädda sig purpur som inte representerade deras 

sociala status. Procopius är av samma mening som Tiberius II när han menar att fraktionerna klädde 

sig i kläder som inte representerade deras plats i samhället. Han skriver också att de unga männen 

som utgjorde fraktionerna bar kläder utöver det vanliga med vida ärmar vars funktion var att 

förstärka deras rörelser under spelen, och gjorde det lättare att urskilja dem från massorna.
50

 De 

hade också hunniska frisyrer, persiska skägg och mustascher.
51

 Det har förekommit att blivande 

fraktionister inte haft råd med sina medlemskläder, inte för att det alla gånger hindrat dem. En grön 

blivande partisan hade detta problemet och väljer därför att stjäla sina kläder.
52

 Trimalchios slav var 

också en grön fraktionist och slaven Cresens en blå.
53

 Dessa levde(Trimalchios slav var en fiktiv 

person påhittad under 100-talet e.Kr) långt före det femte århundradet, så kanske var det så att när 

fraktionisterna även kom att förekomma på teatern och även kom att utöva en ny funktion som 

kejsarmaktens klack, tenderade att bestå av det högre samhällsskiktet. Om så är fallet skulle 

kejsaren ändå inte vilja sponsra dem vilket de ändå gjorde även före det femte århundradet. 

    På teatern i Aphrodisias finns det säten reserverade för dem med benämningen ”Gröna och blå” 

som är en vanlig benämning av fraktionisterna. Reservationen av säten baseras också på vilken 

arbetsassociation man tillhör. Av denna anledning fanns där också säten reserverade för ”de gröna 

segelmakarna” eller de ”blå bakarna”. Roueché menar att de som var av de lägre samhällsskikten 

och skämdes över sin ställning valde att bli identifierade som ”grön och blå”, alltså som 

fraktionister. 
54 

Förmodligen var också det fallet, men att döma av materialet beskrivet ovan 

tillhörde en stor del av de unga männen ändå överklassen. 

    Några av fraktionisterna måste alltså varit medborgare av hög social status. Troligtvis var det så 

att fraktionisterna bestod av olika sociala klasser. Geoffery Greatrex menar att denna bredd gjorde 

                                                 
48 Malalas. 368.15; Cameron 1972, 233. 

49 Procopius. Anec,VII. Alltså en mix av samhällsklasser. 

50 Procopius. Anec,VII. 

51 Procopius. Anec. VII.22.  

52 Cameron 1976, 100. 

53 Petronius, Sat, LXX.10. 

54 Roueché 1993, 131f. Lägg till att dess arbetarskrån ska diskuteras senare här och på nästa sida. 
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att det inom fraktionerna fanns klassbaserade olikheter som medförde ett varierat beteende. 

Densamme menar att det varierade klassbaserade beteendet inte kunde vara helt opolitiskt.
55 

Om 

fallet var så att den samhällsklass man tillhörde var en intern angelägenhet bland fraktionisterna kan 

man tänka sig att det också skulle uppstå interna strider, men där finns inget som antyder detta. Att 

där var sociala skillnader inom fraktionerna utan interna bråk kan bero på att hatet mot motsvarande 

fraktion, intresset för hästkapplöpningarna och det faktum att alla bar liknande kläder, precis som 

uniformer, gjorde att det fanns en klassöverskridande gemenskap. När en individ iklädde sig rollen 

som fraktionist upphörde han att vara den personen han var utanför hippodromen och ingick i en 

gemenskap där man kunde bli accepterad. Anders Green menar, i sin analys av dagens extrema 

fotbollssupportrar, att hela upplevelsen av att stödja sin klubb och sitt lag når nästan religiösa 

proportioner där samhörigheten med likasinnade, dyrkan utav spelare och avskyn mot 

motståndarlaget och deras supportrar bidrar till gemenskapen inom klubben.
56

 

    Än om kejsarna ibland straffade fraktionerna var de nästan alltid deras välgörare. Kejsarna var 

dock aldrig båda fraktionernas patron utan begränsade sig alltid till patronat av endast en fraktion. 

Malalas menar att fraktionerna skapades av Romulus (Enligt myten född 771 f.Kr.) för att dela upp 

folket och för att kejsaren skulle kunna agera patron för den fraktionen som inte sympatiserade med 

hans fiender. På detta sätt var patronatet också ofta uppbyggt.
57 

Heraclius (575-641 e.Kr.)
 
utmanade 

den blå patronen Fokas rätt till tronen och skiljde sig från honom genom att vara patron för de gröna 

och bränna de blås flagga tillsammans med en byst av Mauricius (539-602e.Kr.) i hippodromen när 

han blivit kejsare.
58

 Fokas skiljde sig i sin tur från sin föregångare Mauricius som var grön och så 

vidare.
59

 

    Som patron ville kejsaren också påminna fraktionen vid upplopp att inte vända sig mot dess 

välgörare. Anastasius gick så långt att han var patron för de röda. Denna ställning intog han 

troligtvis för att kunna vara neutral i fraktionsfrågor.
60

 Patronatet fungerar också för att särskilja 

fraktionerna och öka rivaliteten mellan dem för att avleda negativ uppmärksamhet mot staten. 

Fraktionerna stod också för acklamationer av kejsarmakten i både Konstantinopel och provinserna. 

De var genom sina acklamationer oumbärliga för kejsaren vilket gjorde att han ville associeras med 

                                                 
55 Greatrex 1997, 77f. 

56 Green 2009, 24. 

57 Malalas. 175-177. Malalas syn på fraktionisterna och patronörskapet återspeglar mer hur situationen såg ut under 

skrivande stund på 400-talet och inte hur den såg ut under republiken eller tidigare. Som ovan nämnt var 

fraktionerna före 300-talet privata och självständiga affärsorganisationer som inte var beroende av en patron. 

58 Cameron 1973, 75. 

59 Cameron 1976, 127. 

60 Cameron, 1976, 180. 
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dem. 

    Det har nu konstaterats att fraktionerna bestod av unga män, att de fanns i alla städer, vilket 

samhällsskick de tillhör samt att de fått en ny funktion. Fraktionisternas närvaro begränsades inte 

heller längre till hippodromen utan de återfanns nu också på teatern. Nedan kommer jag att 

diskutera vad som ligger bakom konstaterandena, alltså varför fraktionisterna utgjordes av unga 

män samt hur de förskansat sig sin nya roll som kejsarensmaktens klack och redskap. 

 

Fraktionisternas föregångare: Föreningarna av unga män 

Före det femte århundradet fanns det också organisationer, eller närmare bestämt föreningar som 

inte hade något att göra med fraktionerna men som ändå titulerades ”unga män”.
61

 Som ovan nämnt 

är det kanske dessa organisationer Procopius syftar på när han säger: ”the populance of old” och 

”the people in each city... from old times”. Dessa kom senare att utgöra fraktionernas unga män. 

    Föreningarna var verksamma i all spektakel, före 500-talet. Föreningarna, speciellt de som 

associerades teatern, var också mer aggressiva, figurerade i fler upplopp och fungerade som en slags 

klack. Alla attributen som fraktionerna senare kom att inneha. Därför ska jag undersöka dessa 

föreningar av unga män närmare. 

    Föreningarna av unga män kallas i Rom för iuvenes och vissa av dessa grupper fungerade som 

klackar hyrda av utövarna. De titulerades efter sin patron och efter vilken sport de associerades med 

t.ex.”Lovers of arms and Vedii” eller ”Supporters of Pytheas”.
62

 Det var t.ex kutym för de unga 

männen som tilldelades egna sektioner på teatern i Rom att två gånger under ett 

pantomimframträdande erkänna hans skicklighet med standardiserade acklamationer.
63

 Cicero (106-

43 f.Kr) uttrycker sig redan i mitten av 100-talet f.Kr angående dessa grupper på följande sätt: ”... 

and at theatrical and gladiatorial shows it is said to be common for some feeble and scanty applause 

to be started by a hired and unprincipled claque, when that happens, it is easy to see…what the 

honest part of the audience does.”. Cicero menar att man hyr en åskådarskara för att kunna uttrycka 

en åsikt än om majoriteten, bestående av hederligt folk, inte delade den.
64

 Nero ska också ha haft en 

hyrd klack, augustiani, bestående av det kanske lite överdrivna antalet 4 000 personer. När kejsaren 

själv var aktiv skådespelare på scenen skulle hans augustiani få den resterande publiken att stämma 

                                                 
61 Roueché 1993, 135. 

62 Cameron 1976, 195. 

63 Roueché 1993, 123f. 

64 Cic, Sest, 115. Cicero är inte precis opartisk när han beskriver hur hederliga män inte stämmer in och klappar. Det 

kan ha varit så att de som klappade endast var av en annan åsikt än Cicero, och kanske publiken i stort, men att han 

försöker svartmåla de oliktänkande genom att säga att de var köpta. 
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in i deras hyllningar av honom.
65 

Under det andra århundradet e.Kr. anklagar juristen Callistratus de 

unga männen för de många problem som associerades med spektaklen: ”There are certain people, 

generally calling themselves “young men” who in certain cities associate themselves with disruptive 

acclamaitions by the populace”.
66

 

    I de grekiska städerna i öst kallades grupperna av unga män för Neoi. Dessa var den yngre 

gruppen Ephebes seniorer och ansvarade för deras utbildning. Ibland används neoi för att beskriva 

båda. Dessa hade också reserverade säten på teatern vilket tyder på hög status. De associeras med 

gymnasiet som fungerade som utbildningscentrum. På gymnasiet skulle den framtida eliten utbildas 

i både kulturella och atletiska ämnen. Det var dock inte enbart eliten som fyllde gymnasierna utan 

också unga män längre ner i samhällsskikten. I alla ämnen som gymnasiet erbjöd tävlade eleverna. 

De unga männen tävlade också i atletiska sporter på Stadion. Aphrodisias unga män hade också där 

säten reserverade för de som inte deltog utan som enbart hejade på sina kamrater.
67

 Dessa bildade 

också i likhet med sina romerska motsvarigheter föreningar av unga män. 

    Förutom de unga männen var sätena också indelade efter skråtillhörighet t.ex. bakare, seglare, 

guldarbetare, garvare och kornhandelsmän. De tre sistnämnda hade reserverade säten i audiotoiret 

på teatern i Aphrodisias i likhet med de unga männen.
68

 Man kan säga att teatern var ett 

mikrokosmos av hur samhället var uppbyggt i stort där de flesta samhällsklasser var representerade. 

Grupper på teatern kunde också bli definierade efter sin religiösa tro t.ex. judar eller kristna samt 

efter ett område i staden.
69

 På 500-talet hör man också talas om gröna segelmakare, blå bagare och 

slaktare
70

, vilket tyder på att fraktionerna då också associeras med dem.
71

 Kopplingen mellan 

fraktionerna och skråna är närvarande efter förändringen men inte fastställd. Ännu mer outtalad är 

kopplingen mellan skråna och fraktionisternas föregångare, föreningarna av unga männen. Det finns 

likheter, bl.a. att de båda grupperna hade patroner.
72

 Tillsammans ska de också ha fyllt en funktion 

som samhällsvälgörare. Skråna fungerade som brandförsvar i Rom liksom collegiati gjorde 384/85 

e.Kr.
73

 På 500-talet fick slaktarskrået i Tomis ansvar för reparationen av stadsmuren.
74

 

                                                 
65 Suet, Nero, 20.3.  

66 Digest 48.19.27.3f. 

67 Roueche 1993, 135f. 

68 Roueché 1993, 124f. 

69 Roueché 1993, 125; Cameron 1976,  

70 ALA 186, ”Place of the butchers, the fortune of the blues triumphs”. De som identifieras med sina skrån på circus 

ingår inte i den egentliga fraktionen, de är inte fraktionister som de ”blå och gröna” är, utan sitter iförda vilken färg de 

nu hejar på, men representerar sitt skrå. 

71 Cameron 1976, 150f. 

72 Roueché 1993, 127. 

73 Roueché 1993, 125. Collegium var grupperingar utefter yrke, område, social tillhörighet däribland föreningar av 
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Fraktionisterna ska också 447 e.Kr på samma sätt ha hjälpt till att reparera Theodosius muren efter 

en jordbävning. Mauricius använde sig också av fraktionisterna för att bemanna samma mur när 

Fokas hotade 602.
75 

    De unga männen fyllde också en annan funktion som inte delades med skråna. På gymnasiet 

kunde de unga männen öva in hejaramsor. Vid ett tillfälle övade unga män och andra in hejaramsor 

tillägnade Flaccus på gymnasiet i Alexandria. Philo(20f.kr– 50 e.kr.) skriver att de, istället för att 

hylla Flaccus, anklagade honom “...having hired a gang of fellows from the training schools and 

men accustomed to vociferate loudly ...he(Flaccus) ordered them all to assemble at the gymnasium; 

and they, having filled it, began to heap accusations on Flaccus without any particular grounds, 

inventing all kinds of monstrous accusations and all sorts of falsehoods in ridiculous language, 

stringing long sentences together, so that not only was Flaccus himself alarmed...”.
76

 I de unga 

männens utbildning ingick det att utföra acklamationer kanske för att de ska veta sin plats i 

samhället och att de är underställda andra grupper och enbart en bland många. En del av 

utbildningen av de unga männen var nämligen att utföra acklamationer av kejsarmakten, och innan 

kristendomens motstånd, hyllningar av de romerska gudarna. Det fanns t.ex. professionella grupper 

av unga män som kallades hymnodoi. De var anställda av staten för att utföra dessa 

kejsaracklamationer i städer som Epheus, Pergamum och Aphorodisias.
77

 

    De flesta av dessa klackar kom under 300-talet att förändras. John Chrystomom(347-407e.Kr) 

skriver att de ungas sinnen i Antiokia korrumperas, inte av att delta i tävlingarna utan av att heja.
78

 

En annan samtida författare som delar John Chrystomums åsikt är Libanios. Han oroar sig över att 

de unga män som deltar i sådana åskådarspektakel, senare i livet ska besitta viktiga ämbeten och stå 

upp mot guvernören.
79

 

 

Statligt övertagande, gymnasiet, och den kuriala klassen 

När gymnasiet försvann under det tredje århundradet försvann också institutionen som utbildat och 

                                                                                                                                                                  
unga män etc. 

74 Roueché 1993,125. 

75 Cameron 1976, 117f. 

76 Philo. Flaccus. 139. 

77 Roueché 1993, 125, 134. Eftersom de unga männen, precis som dagens, oftast hörs mest och formerar sig i grupper 

under spektakel är det inte mer än naturligt att de unga männen användes för att hylla kejsarmakten. 

78 John Chrys. Or. XXXII. Han anklakar aldrig hästkapplöpningen för upplopp utan menar att de var fria från 

oroligheter. 

79 Lib, Or, LIII. 27; Liebescheutz 1972, ,34f, 208f. 
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sysselsatt de unga männen. Gymnasiet försvagades och kom i princip att helt ha försvunnit under 

det tidiga 300-talet och Libanios omnämner inte institutionen någon gång under sin livstid under 

nästa århundrade. Av Libanios 105 elever är det enbart tre som engagerade sig i atletiska sporter.
 80

 

    En av orsakerna till gymnasiets försvinnande kan ha varit den ekonomiska nedgången under 300-

talet vilket ledde till att gymnasiets och de unga männens välgörare, den kuriala klassen hade fått se 

sina resurser minska.
81

 Detta ledde till att administrationen kom att centraliseras till staten. Under 

den ekonomiska stagnationen kom inte det tidigare systemet som gick ut på inbördes tävlan och 

upprätthållande av institutioner genom egen generositet att fungera.
82

 

    Grupper av rådsmän förväntades fylla liturgier som skulle upprätthålla institutioner som 

gymnasiet. När välståndet för denna klass minskade började klassklyftorna inom den att öka. De 

fattigare rådmännen började därför sälja sina marker för att slippa åta sig de kuriala skyldigheterna. 

De rikaste och mest inflytelserika rådsmännen, principalis
83

 och guvernören besatt makten att 

utnämna ekonomiskt svaga rådsmedlemmar till åtaganden de inte kunde möta vilket gjorde att de 

därför tvingades sälja sin mark till dem.
84

 Constantius II (317-361 e.Kr.) konfiskerade därför den 

kuriala klassens egendomar och inkomster.
85

 Libanios gör konstigt nog ingen stor sak av 

konfiskationerna, kanske för att han inte själv drabbades. Den mer troliga anledningen, som bättre 

passade en av den kuriala klassens förkämpar, var att staten redan stod för en stor del av dessa och 

att den kuriala klassen inte berördes nämnvärt.
86

 

    Den kuriala klassen kunde också undslippa sina skyldigheter genom att bli statligt anställda vilka 

många blev, som advokater, guvernörer eller senatorer. Det var dock viljan att undslippa klassens 

skyldigheter, mer än en ekonomiskt utsatt position som drev rådsmännen. Det förekommer 

nämligen nästan inga personliga konkurser i de kuriala leden.
87

 Gymnasiet vars funktion var att 

utbilda framtida rådsmän hade mist sin funktion och istället utbildades statliga ämbetsmän.
88

 Som 

Roueché skriver: ”...the purpose of education was increasingly to produce...not the ruling class of 

                                                 
80 Lib, Ep,843; Liebeschuetz 1972, 140. 

81 L iebeschuetz 1972, 156, 186. 

82 De Ste. Croix 1981, 466f. 

83 Rådsmänns som redan utfört tillräckligt många liturgier för att slippa utföra några fler. Dessa hade makten att 

utnämna de yngre rådmännen till att utföra liturgier. 

84 Liebeschuetz 1972, 171f. 

85 Cameron 1976, 218; Liebeschuetz 2001, 104f. 

86 Liebeschuetz 1972, 155f. 

87 De Ste. Croix 1981,  471f. 

88 Libenschuetz, 1972, 174. 
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the cities, but the govering classes of the empire”.
89

 De unga männen blev fortfarande utbildade 

(bl.a av Libanios själv) men under mer lektionsliknande förhållanden där eleverna inte var bundna 

till någon institution. Gymnasiet behövdes då inte längre och med det försvann de unga männens 

säkerhet och sysselsättning.  

 

Underhållningsliturgierna 

En av liturgierna rådmännen var skyldiga att utföra var att förse baden med olja. Två elever till 

Libanios kunde inte få ihop pengar till ändamålet vilket ledde det till att guvernören lät prygla en av 

dem. I rollen som rådman ingick det att förse gymnasierna med olja, en liturgi de inte heller klarade 

av att uppfylla. I Aphrodisias tog de därför öronmärkta pengar ämnade för atletiska tävlingar och 

använde dem för uppvärmning. Dessa tävlingar kom nästan att helt att upphöra i och med 

gymnasiets försvinnande och inte enbart för att denna liturgi inte kunde uppfyllas ekonomiskt. 

    Det är enbart i Antiokia och Apamea som de atletiska festivalerna fortsatte, i Antiokia fram till 

520.
90

 Under Libanios livstid kunde liturgierna, bestående av rådmän, fortfarande anordna dessa 

vilket de med svårighet gjorde. Både de olympiska spelen och Syriarket
91

 subventionerades med 

statliga medel. 

    Hästkapplöpningarna var vanliga men enligt Dio Cassius fick de inte separeras från gymnasiala 

tävlingar för att inte bli för kostsamma.
92

 Hästkapplöpningar i grekisk stil var kostsamma men 

också högst oprofessionella i likhet med hur fraktionernas professionella del såg ut före det femte 

århundradet. I början av en liturgi köpte den ansvarige, ofta en ung rådman, hästar och tränade eller 

anställde slavar som kuskar. Många utav dessa blev sedan arbetslösa när festivalen var slut och 

hästarna såldes.
93

 Som nämnt ovan drabbades inte alla ur den kuriala klassen av minskade 

rikedomar utan en lag utfärdas för att rådmän inte skulle tillåtas utföra liturgin därför att de 

spenderade för stora summor. Lagen kanske hade sin grund i att rådmännen frivilligt spenderade 

stora summor pengar på underhållning för att öka sin popularitet, vilket inte gillades av staten då 

den ville att pengarna skulle användas till andra samhälleliga ändamål. Libanios var en av 

initiativtagarna till en lag som begränsade traditionen att ge presenter vid spelen.
94

 Kejsaren ville 

                                                 
89 Roueche 1993, 137. 

90 Malalas 417. I Aten upphörde de Olympiska spelen 393 e.Kr. 

91 Liebeschuetz 1972, 141f. 17 städer i Syrien som tillsammans bekostade spel. 

92 Dio Ep. 30.7. 

93 Cameron 1976, 2104f. 

94 Lib Or. XXXVIII.5 
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inte heller att arrangörerna skulle bli för populära.
95

  

    Underhållningsliturgierna var ändå svåra att fylla och guvernören såg det som sin plikt att leta 

upp villiga rådsmän, vilket var svårt. Vid ett tillfälle fick guvernören låta en invånare med icke-

Antiochianskt ursprung från Beroea stå för syriarkatet vilket inte uppskattades av 

lokalbefolkningen.
96

 Staten sponsrade även underhållningsliturgierna med hästuppfödningar och 

Julianus (ca.331-363e.Kr) donerade 3 000 skattebefriade områden för att hjälpa rådmännen. År 426 

hade dock de två statliga ämbetena, cornicularri och actuarius, vars utnämnande måste godkännas 

av kejsaren, blivit ansvariga för både hippodromen och teatern.
97

 Som beskrivet ovan hade 

fraktionernas professionella del utvecklats på liknande sätt under samma århundrade. 

 

Klackar, teaterskådespel och fraktionerna 

De hellenistiska traditionerna, inklusive gymnasiet och de atletiska spelen, var nästan utdöda och 

förändrade under 300-talet. Även gladiatorspelen försvann i samband med de atletiska vilket 

lämnade ett tomrum av underhållning som måste fyllas.
98

 Kvar blev djurhetsningar, 

hästkapplöpning och teaterskådespel. På teatern var mim och pantomim företeelser som växte i 

popularitet och gick emot trenden. Teaterskådespelarna och de atletiska utövarna hade sedan länge 

formerat sig i två stycken skrån, en atletisk och en bestående av teaterutövare. Detta var en liknande 

evolution som de professionella fraktionerna genomgick och var en gest mot agonothete som 

tidigare fått vända sig till en mängd yrkesspecifika skrån. Med större skrån kunde arrangören också 

förvänta sig mer professionalism från utövarna.
99

 

    Vakuumet, som uppstod när utbudet av aktiviteter för de unga männen minskade, medförde att de 

sökte sig till de som fanns kvar, främst till teatern och i synnerhet till mim och pantomim. Cameron 

menar, trots den ökade populariteten, att både teater och atlet-skråna försvann och ersattes av 

fraktionerna.
100

 Denna åsikt konstaterar han mer än utreder men man kan tänkta sig att den grundar 

sig på svårigheten att få tag på mim och pantmimdansare.
101 

 Skådespelarna blev ändå under 300-

                                                 
95 Som ovan nämnt hyllades kejsaren ändå i tävlingarna liturgerna anordnade men kejsaren var ändå inte närvarande, 

vilket rådmännen var. 

96 Lib Or. XXXIII. 14-15. 

97 Cameron 1976, 220; Liebenschuetz 1972, 160. 

98 Cameron 1976, 216. 

99 Roueché 1993, 54f. 

100 Cameron 1976, 212. Roueché 1993, 25. 

101 CTh. XV.5.13. ”We order that female mimes who have been freed by various rulings should immediately be 

recalled to their proper funciton, so that there should be no adornment lacking to the pleasures of the people and the 

days of festivities”. Fraktionerna var  kanske, précis som att återanställa frigivna mimskådespelare, ett medel för att 
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talet betalda direkt från staten och pantomimdansarna hade till och med råd att anställa klackar för 

att vinna över sin motståndare. Varför skulle staten då under det sena 300-talet plötsligt sluta med 

denna sponsring och låta, i teatersammanhang, oerfarna organisationer som fraktionerna ta över en 

så viktig form av underhållning? Dessutom var ju som sagt fraktionernas första dokumenterade 

närvaro på teatern år 490, så i så fall uppstår en period utan någon professionell teaterorganisation. 

    Det är rimligare att anta att fraktionerna övertog teaterskrået.
102

 De kom också att knytas allt 

närmre de unga männen under 300-talet då tomrummet av underhållning fylldes utav teatern där de 

unga männens roll som klack blivit viktigare. En ökning av klackarna på teatern var därmed ett 

faktum. Libanios talar först om klackar i ett tal 384 och de ökar frekvent i antal under de närmaste 

åren enligt Liebeschuetz. Libanios råder också den nyutnämnde rådsmannen Timocrates att göra 

klackarna maktlösa genom att ignorera dem och inte gå med på deras krav.
103

 En annan orsak till 

teaterns och klackarnas ökade betydelse kan bero på att den kuriala klassen i princip mist sina 

maktpositioner. Guvernörens (som var närmare knuten till staten än staden) närvarande på teatern 

var då ett ypperligt tillfälle för folket att påverka.
104

 331 legaliserade Konstantin (272-337 e.Kr.) 

denna sedvänja och ville få negativa och positiva acklamationer av guvernörer och andra 

ämbetsmän direkt sända till honom.
105

 I ett fall ledde teaterklackarnas burop till biskopen Ibas 

avsättning. År 449 e.Kr när folket i Edessa i Mesopotamien skulle välkomna deras guvernör, 

började de med att säga ”gud är en” för att sedan i ordning hylla kejsaren, den praetoriska prefekten 

och, efter att en rad andra ämbeten uppmärksammats, guvernören.
106

 Efter hyllningarna kunde man 

i Edessa 449 höra hur några i publiken, enligt Libanios en hyrd klack på 400 män, kritisera 

biskopen ”A new bishop for the metropolis” och ”Nobody wants Ibas”. Alla 400 eller i alla fall 

ledarna var säkert en professionell klack som ledde folket i de formella acklamationerna eftersom 

en sådan demonstration var svår att iscensätta utan erfaret ledarskap.
107

 Detta följdes av liknande 

kritik, men det viktiga med händelsen var förberedelsen och ledarskapet som krävdes för att hela 

                                                                                                                                                                  
öka antalet och säkerställa dessa evenemang. 

102 Liebenschuetz 1972, 221-222; Roueché 1993, 137. Samma sak gäller skråna associerade med djurhetsningar. Dessa 

var dock inte lika frekventa och hade tidigare anordnats i hippodromen och arenan. 

103 Lib. Or. XLI. 

104 Browning 1952, 16. 

105Cameron 1976, 241; Cameron, Averil 1993, 176f. 

106 Libenschuetz, 1972, 213; Libenschuetz 2001, 208; Cameron 1976, 242.Att de positiva acklamationerna följdes av 

negativa förstärkte tyngden av de senare eftersom klackarna då redan hade uppmärksamheten på sig och därför att 

klacken av lag skulle leda folket i acklamationer. 

107 Eftersom Antiokiaklacken förmodligen inte hade något att tjäna på Ibas avsättning var förmodligen munkar 

inblandade som tjänade något på hans avgång. 
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publiken skulle kunna komma ihåg och stämma in i både kritik och hyllningar.
108

  

    Rivaliteten mellan klackarna var avsevärt mycket mer utbredd och aggressiv än fraktionisternas. 

Anledningen till detta var att pantomimdansen utvecklats till en tävling för pantomimdansarna som 

gick ut på att få mer bifall än sin motståndare. Pantomimdansarna anspelade därför direkt på 

åskådarnas känslor och deras anställda, klackarna, skydde heller inga medel för att influera resten 

av publiken i bifall av sin arbetsgivare. I Rom var det t.ex. standard för de unga männen att två 

gånger under en pantomimdans hylla dansarna.
109

 

    Precis som teaterklackarna kom också fraktioniosterna besitta funktionen som statens klack, dock 

i mycket större utsträckning än deras föregångare, klackarna. Denna funktion var med stor säkerhet 

endast en fortsättning på de unga männens. Den största skillnaden var enbart att de under 500-talet 

också identifierades med en färg och stod för de formella acklamationerna av staten även i 

hippodromen. 

 

Fraktionernas övertagande och betydelsen av den 

Fraktionernas övertagande av teaterklackarna var bara en fortsättning på en trend av statligt 

inflytande som pågått under senare delen av 300 och under 400-talet.
110

 De atletiska festivalernas 

försvinnande gjorde också att intresset för hästkapplöpningar ökade.
111

 Anordnandet av 

hästkapplöpningar enligt den grekiska modellen fungerade som sagt inte heller. Det var inte 

ekonomiskt lönsamt för staten att sponsra ett system som inte klarade av att leverera 

professionalismen staten krävde. Den ville ha valuta för sina pengar vilket kan förklara 

hästkapplöpning efter den romerska modellen och fraktionernas närvaro i, enligt Procopius 

 och Malalas, alla städer. Den sistnämnda syftar på reformen som ska ha ägt rum under Theodosius 

II:s styre (408-450). Fraktionerna skulle i så fall redan existera i, om inte alla städer, majoriteten av 

dem. Det kan inte vara någon tillfällighet att hästkapplöpningen i romersk stil tillsammans med 

fraktionerna spreds under samma århundrade som gymnasiet och gladiatorspelen försvann, och att 

de atletiska festivalerna gick samma öde till mötes i de flesta grekiska städer med få undantag. 

    Hästkapplöpning efter den romerska modellen återfinner man inte i många städer före 300-talet 

och när man väl gör det på 300-talet är det i samband med tetrarkernas palatskomplex i bl.a 

                                                 
108 Libeschuetz 1972, 213. 

109 Roueché 1993, 123. 

110 Roueché 1993, 146f. 

111 Cameron 1976, 212. 
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Antiochia, Milano, Thessaloniki, Sirmium, Konstantinopel och Trier.
112

 Tetrarkernas mål med dessa 

var dock inte att skapa forum för folket att uttrycka sig på utan ett forum där folket kunde se vem 

som besatt makten och att de var underställda den. Utifrån dessa städer spred sig hästkapplöpning 

enligt den romerska modellen i städer med hippodromer där hästkapplöpning enligt den grekiska 

modellen tidigare dominerat. På 400-talet när Theodosius II:s reform ägde rum hade fraktionerna 

spritt sig till flertalet städer i öst, dock enbart i städer med hippodromer eftersom Theodosius II:s 

reform endast gäller fraktionisternas sittplats i hippodromen. 

    Det är dock svårare att identifiera fraktionernas närvaro i städer utan hippodromer samt deras 

närvaro på teatern. Roueché menar att atletutövarnas skrå och teaterutövarnas skrå vid det laget 

tagit ett steg längre och gått ihop till ett rikstäckande skrå.
113

 Cameron menar också att det nu enbart 

finns ett statsfinansierat skrå men att det inte bygger på de föregående.
114

 Alltså förekom både 

fraktionerna som ansvarade för hästkapplöpningarna och ett skrå som ansvarade för teatern. Båda 

var statsfinansierade och en ytterligare sammanslagning var endast en tidsfråga. 

    De professionella utövarnas sammanslagning var förmodligen ändå inte orsaken till att 

fraktionisterna slogs ihop med föreningarna av unga män tillhörande teatern utan snarare produkten 

av den.
115

 Fraktionisterna kom efter denna utveckling någon gång under 400-talet att bli 

aggressivare på grund av klackarnas rivalitet, diskuterad ovan, som vida överträffade de tidigare 

fraktionisternas. Klackarnas aggressivitet och inflytande på publiken kunde med färgernas hjälp 

identifieras och i förlängningen också straffas. Fraktionisternas demarcher kunde hållas ansvariga 

för fraktionisternas agerande vilket var ytterligare ett medel för att göra dem ansvariga.
116

 

Fraktionisterna betalades nu också direkt från staten i stället för indirekt genom skådespelarna som 

deras klackar tidigare gjort. Konsekvensen av detta var att bannlysningar av pantomimdansare då 

inte var lika effektiva som förr eftersom fraktionisterna(klacken) fortfarande kunde verka oberoende 

av skådespelarna. Klackfunktionen kom också att ytterligare utvecklas under färgerna därför att de 

nu kunde verka i det öppna vilket gjorde att guvernörer och kejsare kunde kommunicera direkt med 

dem i större utsträckning. 

    En utveckling som är svårare att förstå, som också ägde rum under 400-talet, är hur yrkesskråna 

                                                 
112 Cameron 1976, 181, 213. 

113 Roueché 1993, 152f. 

114 Cameron 1976, 219. 

115 Enbart ekonomiska faktorer hade inte räckt för att fraktionisterna och teaterklackarna skulle gå samman. När båda 

grupper, förmodligen med undantag, endast intresserade sig för antingen hästkapplöpning eller teatern, varför skulle 

de då inte också fortsätta delta i dessa, separerade, men under samma färg? Nedan kommer jag diskutera en troligare 

utveckling. 

116 Cameron 1976, 252, 258f 
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kom att associeras med fraktionerna. Roueché menar att yrkesskråna och andra grupper definierade 

efter område eller tro t.ex. judar. De associerades med fraktionerna därför att de tidigare associerats 

med de forna klackarna som vid tillfällen hade fört deras talan och att detta enbart var en 

fortsättning av den traditionen. Denna syn är problematisk eftersom det i så fall skulle medföra att 

yrkesskråna och de andra grupperna skulle associeras med olika fraktioner vilket förmodligen hade 

orsakat stridigheter inte bara mellan de blå och gröna utan också inom samma färg från olika städer. 

Roueché baserar i stort sin hypotes på att att de blå skulle associeras med judarna eftersom de, vid 

ett tillfälle, tilläts sitta med de blå
117

 i Konstantinopel under Zenos styre (425-491 e.Kr) samt på 

teatern i Aphorodisias,
118

 vilket irriterade de gröna, och att de gröna under ett upplopp, startat i 

hippodromen, brände ner en Synagoga. Om de blå fraktionisterna i Aphorodisias hyste sympatier 

med judarna talar juden Jakobs handlingar för att samma association inte gällde resten av riket utan 

att associationen med färgerna varierade. Jakob poserade både som blå och grön för att hämnas de 

kristnas förföljelse av judarna. Vid ett tillfälle eggade han de blå i Konstantinopel genom att peka ut 

kristna som judar och gröna till de blå som tillsammans med Jakob anföll dem. Vid ännu ett slogs 

han tillsammans med segelmakare mot de blå som tidigare bränt ner segelmakarnas verkstad.
119

 

    Det är också problematiskt att anta att yrkesskråna under 300-talet var associerade med klackarna 

i en större omfattning eftersom klackarna fick sin lön från skådespelarna och av krav de lyckats föra 

fram genom manipulation av åskådarna. Därav inte sagt att dessa klackar inte, mot betalning, kunde 

föra skrånas talan i enlighet med hur de lyckades avsätta Ibas. Förmodligen var det så att 

yrkesskråna hejade på respektive färg men utifrån sin egen plats i samhället vilket Roueché också 

menar.
120

 Skrånas association med färgerna var alltså löst sammansatt och fraktionisterrnas attacker 

av dem beror nog mer på deras fanatiska rivalitet än på något annat.  

 

Theodosius reform, en förklaring till fraktionisternas närvaro på teatern?  

Fraktionisternas första dokumenterade närvaro på teatern är 490. Ser man närmare på Theodosius 

II:s reform som omplacerade de gröna fraktionisterna i hipporomen kanske det ytterligare går att 

bestämma fraktionisternas närvaro på teatern och hur de kom att utföra acklamationer i enlighet 

med deras föregångare, teaterklackarna. Förflyttning, diskuterad ovan, av de gröna fraktionisterna 

från Kathismans och kejsarens högra sida till säten mittemot honom på hippodromens andra sida 

diskuteras både av Cameron och Roueché. Vad de däremot inte går in på är de grönas respons på 

                                                 
117 Cameron 1976, 150f. 

118 ALA. 180 III. ”Place of blues, of the Jewish elders”. Se Roueché 1993, 119, 130. 

119 Cameron 1976 1976, 150f. 

120 Roueché 1993, 137. 
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förflyttningen. De gröna fraktionisterna, för vilka Theodosius II var patron, hade före reformen 

åtnjutit en position vid mållinjen. När Theodosius II genom sin prefekt Cyrus lät de gröna höra: 

”...Those whom I support I wish to have opposite me...” svarade de gröna ”...To each his own...”. 

Därefter skickade Theodosius en försäkran om att det var en heder och inte en förolämpning, som 

de gröna tog hans uttalande som: ”It was to honour you that I moved you to the left of the Kathisma 

from which I watch the races”.
121

 Reaktionen var inte vad Theodosius hade hoppats på. Det var 

alltså vid denna tidpunkt viktigare för fraktionerna att se mållinjen än att sitta mitt emot kejsaren. 

Tidsmässigt stämmer också Theodosius II:s reform överens med Procopius. De kom dessutom att 

sitta precis bredvid de blå som tidigare suttit mittemot de gröna vilket kanske inte heller gillades. 

Efter kejsarens försäkran accepterade(”...and they acclaimed him...”) de gröna fraktionisterna 

kejsarens reform. Enligt Malalas skulle reformen ha ägt rum i alla städer: ”He gave orders that in 

each city the Greens should watch on the left of the officals”.
122

 

    Det är troligt att fraktionerna här delgavs en ny roll som inte var uteslutande inriktad på 

hästkapplöpningen som sport. Med tanke på rivaliteten mellan fraktionisterna var det dumdristigt att 

placera dem bredvid varandra, så den enda tänkbara funktionen med deras nya placering måste ha 

varit att de skulle utföra acklamationer av kejsaren i hippodromerna, i alla städer.
123

 Om Theodosius 

ändrade fraktionernas säten kan det också förklara det Procopius skriver angående fraktionisterna 

under den första delen av 500-talet e.Kr: ”but it is only recently that, for the sake of these names 

and the seats… they deliver their bodies to bitter torments and are not unprepared to die the most 

shameful death”.
124

 

    Michael Whitby menar också att Theodosius förflyttning av fraktionisterna innebar att de fick en 

ny roll som kejsarens klack. Vad han däremot däremot väljer att helt utelämna är att Malalas 

skriver: ”...and they acclaimed him...”.
125

 Speglar acklamationen hur Malalas ansåg fraktionerna 

uppförde sig i hippodromen i skrivande stund? Eller är det så att fraktionisterna från sin tidigare 

plats inte var helt främmande för acklamationer?
126

 Acklamationen tillsammans med att de flyttats 

                                                 
121 Malalas. 351.5-352.7. 

122 Malalas. 351.5-352.7. Sätesändringen kan inte ha gällt teatern eftersom det inte är möjligt för någon att sitta 

mittemot någon annan.  

123 Enligt Rikard Green startades upploppet mellan Juventus FC och Liverpool FC-supportrar den förste maj 1985 bl.a. 

av att arrangörerna placerat de två grupperna för nära varandra. Se Green 2006, 63. 

124 Procopius Bell.Pers. XXIV.2. Fraktionisternas bråk var alltså en nyhet för Procopius och, enligt honom, ett tydligt 

trendbrott. 

125 Malalas. 351.5-352.7. Hopwood 1999, 237f. 

126 Givetvis är det så att de, precis som att dagens fotbollssupportrar gör sig hörda under matcher, också hejade fram 

sitt lag. Däremot hyllar aldrig dagens supportrar arrangörerna, kungen, statsministern. Sverige hyllas idag vid ett 

förutbestämt tillfälle i början av matchen. I kontrast till att Theodosius II direkt talar till en viss del utav folkmassan 
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från sin sportcentrerade plats resulterade i att de fick en ny funktion som kejsarens klack, vilket 

indikerar på ytterligare ett närmande mot teaterklackarna. I så fall kan detta vara det sista steget, då 

det tidsmässigt överensstämmer med fraktionisternas närvaro på teatern, mot en slutgiltig 

sammanslagning av fraktionisterna och teaterklackarna. De tillhörde samma samhällsklass(vissa 

utav dem kunde kanske rent ut av vara både en fraktionist och ingå i en teatercklack före 

sammanslagningen), bestod av unga män och var statligt finansierade både på den professionella 

sidan och på supportersidan. Klackfunktionen infördes då sannolikt före färgernas intåg på teatern 

eller så medförde reformen att fraktionisterna tog hjälp av de erfarna teaterklackarna och att de 

därför också blev sammanslagna.  

    Det beskrivna scenariot är troligare än att teaterklackarna och fraktionisterna skulle gå samman 

enbart för att det skulle vara lättare att straffa teaterklackarna eller på grund av att teaterklackarna 

och fraktionerna tillsammans med fraktionisterna var statsfinansierade. Klackarna var som ovan 

nämnt under 300-talet ett problem och var endast i första hand lojala mot skådespelarna och i andra 

hand mot högstbjudande. Att låta dem bli fraktionister kan av staten ha varit en metod för att 

identifiera och bestraffa dem lättare samt för att kunna kanalisera deras acklamationer mot kejsaren. 

Det är dock svårt att straffa grupper vars funktion är viktig för staten samt att densamme betalar 

deras tjänster. 

    Det är främst funktionen som klack som är den överbryggande egenskapen som sammanför de 

båda. Skulle inte denna egenskap finnas och om fraktionisterna inte hade erhållit den tidigare än 

sammanslagningen hade det inte räckt med ovanstående övriga skäl. Sammanslagningen hade då, 

enligt mig, enbart utförts i teorin och fraktionisterna hade då förmodligen varit uppdelade efter 

tillhörighet till teatern eller hippodromen. 

    Tanken bakom Theodosius II:s reform kan då ha varit att ta teaterklackarnas funktion, dittills 

endast förekommande på teatern, och införa den i hippodromen. Han ville säkerställa 

acklamationerna av honom själv och staten på teatern och införa samma företeelse i hippodromen 

både i Konstantinopel och i provinserna. Detta, tillsammans med den rent praktiskt ekonomiska, 

skulle förklara reformen och hur klackfunktionen därefter kom att förekomma också i hippodromen 

samt fraktionisternas närvaro på teatern. 

    Aggressiviteten och deras inblandning i upplopp kom efter det sena 400-talet att öka markant och 

kan också förklaras av reformen, speciellt utav att teaterklackarna bekläddes i frakionernas färger, 

deras nya säten och fraktionisternas nya roll i hippodromen. När fraktionisterna nu sattes bredvid 

varandra i alla städer med hippodrom ökade rivaliteten. De forna teaterklackarnas rivalitet om vem 

                                                                                                                                                                  
och att de kan svara honom kräver träning och legitimitet  
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som kunde påverka publiken i sin arbetsgivares, oftast skådespelarens men också högstbjudandens 

favör, kom nu att övertas av fraktionerna och inkluderas i hippodromen.
127

 I hippodromen var 

istället kejsaren, och efter reformen också på teatern, deras direkta arbetsgivare och mål för 

acklamationerna. 

    Teaterklackarna tillförde inte enbart en ökad rivalitet utan som sagt också en ny funktion som 

kejsarklack. Efter Theodosius reform kom fraktionisternas funktion att bli att acklamera kejsaren 

och acklamationerna fick då en mer ceremoniell och standardiserad karaktär än de forna 

teaterklackarna som främst rättade sig efter högstbjudande och skådespelarna och därför inte tog 

lika allvarligt på acklamationerna av staten och kejsaren. 

    Hade nu fraktionisterna med sin nya funktion som kejsarens personliga klack utvecklats till något 

mer än hästkapplöpningssupportrar? Kunde de med sin ceremoniella roll nu föra en egen agenda 

och påverka kejsaren och liknas vid politiska partier? För att kunna svara på frågorna måste deras 

nya roll diskuteras närmare. 

 

Acklamationer, kejsaren och fraktionisterna  

I Aphrodisias har man funnit inskriptioner av fraktionsacklamationer utanför teatern. Det är kanske 

inte så märkvärdigt, men det är storleken och dess placering. Dessa har ofta setts som graffiti men 

av deras kvalité och storlek har Roeché dragit slutsatsen att så inte är fallet. Vid Aphrodisias agora 

på vardera sidan om acklamationen ”Up with the fortune of the city!” har två 

fraktionsacklamationer ingraverats i kolonner. Den ena blå(”The fortune of the ?Blues triumphs) 

den andra grön(The fortune of the ?Greens triumphs!).
128

 Vid Epheus, på kolonner belägna längs 

marmorvägen, har också inskriptioner av fraktionisternas acklamationer hittats. I två av dem 

acklamerar de blå kejsar Fokas och i en acklamerar de gröna Heraclius och hans son. 

Acklamationernas framskjutna position och frånvaron av försök att ta bort eller överklottra dem 

utanför teatern tyder på att fraktionisternas acklamationer var viktiga inslag även utanför teatern.
129

 

Att de också är belägna utanför teatern tyder på att fraktionistklackarna användes i stadsceremonier. 

De skulle i så fall fortsätta traditionen de unga männen tidigare hade utfört. Denna tradition var nog 

så svår att identifiera och visa exempel på före fraktionernas övertagande. I scenariot där Ibas 449 

avsätts är det de negativa acklamationerna i sig som står i centrum och inte de standardiserade. De 

standardiserade acklamationerna var så vanligt förekommande att författarna kanske inte fann det 

                                                 
127 Måste poäntera att fraktionisterna inte sålde sina tjänster. 

128 ALA. 186. 

129 Roueché 1993, 143. 
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nödvändigt att skriva ner dem. Det är i fall där acklamationer avviker från traditionen som det 

avslöjas något om dem. Så är också fallet för fraktionisternas acklamationer som tydligast illustreras 

vid tvivelaktigheter kring tronföljden. 

    Vid utnämnande av Anastasius som efterträdare till Zeno mötte han folket uppflugen på en sköld 

i hippodromen utan ett diadem och kröntes med torques
130

. Därefter blev han krönt med ett diadem i 

palatset och kom tillbaka till hippodromen där folket utnämnde honom till kejsare.
131

 När Justinus I 

skulle utnämnas utmanades han av tribunen John. När denna John höjdes på skölden för att 

accepteras av folket kastade de blå stenar mot honom. Justinus blev istället senatens kandidat och 

accepterades av både de blå och de gröna i hippodromen.
132

 Skillnaden mellan Justinus och 

Anastasius tillträdande var att den sistnämnde inte mötte något motstånd i hippodromen vilket 

Justinus utmanare John gjorde. Förflöt acklamationerna, som i Anastasius fall, som de skulle var det 

inte lönt att nämna fraktionisterna eftersom kejsaren hade stöd av både senaten och armén, och då 

blev folkets stöd, som fraktionisterna representerade, endast en formalitet. När John sökte folkets 

acceptans var det fraktionisterna, som ledde dem i acklamationer, som vägrade utföra sin 

cermoniella plikt. De blå fraktionisternas agerade måste ha varit väsentligt för avvisandet av John. 

Hade det inte varit det hade han endast kunnat bortse från ”huliganernas” handlande och fortsatt 

med kröningen. När utnämnandet såg ut på detta sätt och ägde rum i hippodromen, vilket det gjorde 

från och med Anastasius kröning 474, är det rimligt att fraktionisterna ledde folket i proklameringen 

av en ny kejsare.
133

 Theodosius II:s reform hade i så fall vid Anastasius kröning redan gett resultat. 

Att fraktionisterna vid det här laget ledde folket i acklamationer av kejsaren och dessutom tilldelats 

en ceremoniell roll, annars förknippad med teaterklackarna, tyder på att fraktionisterna nu också 

verkade på teatern. 

    Fokas tillträdande till tronen 602 e.Kr berättar inte om fraktionisternas cermoniella roll vid 

kröningar i sig eller om deras acklamationer men med de två ovanstående kröningarna i åtanke ger 

den ändå en bra bild över fraktionisternas nya roll. Danauarmén, missnöjd med Mauricius beslut om 

att låta dem övervintra i fält, gör myteri och ställer sig bakom Mauricius son Theodosius och hans 

svärfar Germanus. Mauricius försöker förgäves att omkullkasta arméns planer men misslyckas och 

tvingas fly från Konstantinopel tillsammans med sin son. Kvar blir Germanus, men då han sökte 

fraktionisternas stöd ville de gröna inte ge honom det på grund av att han var en fanatisk supporter 

av de blå. Fokas var då näste kandidat till tronen och då han, utöver arméns medgivande också 

                                                 
130 Halsband som symboliserade att Anastasius accepterats av militären. 

131 Boak 1919, 38; Cameron 1976, 262. 

132 Boak 1919, 40; Cameron 1976, 264. 

133 Boak 1919, 38f. 
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kunde erhålla folkets genom fraktionisterna, kröntes han till kejsare. I detta fall är fraktionernas stöd 

av yttersta vikt för den aspirerade kandidaten. Germanus hade också donauarméns stöd bakom sig 

men fraktionisterna kunde ändå motsäga sig.
134

  

    När väl Fokas hade krönts och han skulle kröna Leontia till kejsarinna i Hagia Sophia spelade 

fraktionisterna också en betydande roll. Deras cermoniella roll utnyttjades då utanför spelen och 

togs mycket allvarligt av dem. Vid kröningen uppstod bråk mellan de blå och gröna över var de 

skulle placeras. En av Fokas män eller Fokas själv puttade då bryskt bort den blå demarchen 

varefter de blå påminde Fokas om att han kanske skulle fråga sin föregångare Mauricius angående 

hur ceremonin skulle utföras. Mauricius var blå patron och Fokas blev därför rädd att hans 

föregångare var ett hot. Fokas reagerade överdrivet och dödade Mauricius tillsammans med hans 

familj. Trots Fokas överdrivna reaktion står det klart att fraktionisternas ceremoniella roll och deras 

stöd inte fick tillfalla den avsatte kejsaren Mauricius.
135

 

    Fraktionisterna hade med sin nya roll utvecklats till något mer än deras föregångare, klackarna, 

bestående av unga män. Deras roll i ceremoniella sammanhang hade utvecklat och skiljt dem från 

sina föregångare. De statsfinaniserade fraktionisterna användes nu utanför sina forum i mycket 

större utsträckning och i större sammanhang än sina föregångare. De hade dock inte blivit mer 

politiska och skiljts från sin sportsliga inriktning. Istället är det legitimiteten som är den största 

skillnaden mot deras föregångare. För när deras föregångare var beroende av artisterna och 

anonymiteten var fraktionisterna direkt subventionerade av staten och deras organisation av 

likasinnade förekom i alla rikets städer. De hade blivit ett fullfjädrat medel för kejsaren att använda 

sig av när han ville demonstrera sin makt och närvaro både i huvudstaden och i provinserna. I den 

funktionen skiljde de sig ändå i ett avseende, de utövade viss makt i vissa sammanhang, t.ex. när det 

gällde tvivelaktigheter angående tronföljden. De fyllde funktioner som togs för givet men som 

ingen motsvarighet stod att finna. 

 

Slutsats 

Att identifiera vad som låg bakom fraktionisternas förändring under 400-talet är omöjligt utan att 

diskutera hur fraktionerna i stort såg ut före och efter förändringen. Denna jämförelse får användas 

eftersom där helt enkelt inte finns tillräckligt med antika referenser över vad som faktiskt hände 

under 400-talet. Det går enbart att konstatera hur de såg ut i skedet före och i skedet efter 

förändringen. Egentligen går det bara att ställa upp teorier utifrån jämförelsen vilket också gjort den 

                                                 
134 Cameron 1976, 265. 

135 Cameron 1976, 252f. 
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moderna litteraturen lidande. Den tenderar ofta att behandla samma material med nya teorier vilket 

gör att diskussionen får svårt att utvecklas. Dessa oklarheter är hämmande men är också en 

förutsättning för denna diskussion. En del av förändringen är dock de flesta klara över. 

Teaterklackarnas inkluderande bland fraktionisterna. Enda frågan är hur och när under 400-talet. 

    Fraktionernas utveckling kan delas upp i två skeden. Det första var det statliga inflytandet som 

kom att ändra de tidigare privata organisationerna drivna av Domini factiones. Till skillnad från hur 

liturgierna i öst, under 300 och 400-talet blev statligt finansierade på grund av den kuriala klassens 

bristfälliga uppfyllande utav dem, däribland Syriarkatet, sponsrade staten fraktionerna för att 

monopolet hade blivit en maktfaktor för fraktionerna. Fraktionerna kom också under samma 

århundrade att sprida sig i öst på bekostnad av den kuriala klassens bristfälliga uppfyllande av 

liturgierna. Liturgierna blev också statligt finansierade vilket var en förutsättning för fraktionernas 

spridning då fraktionerna erbjöd den professionalism som tidigare saknats.  

    Det andra skedet var deras sammanslagning med teaterklackarna under 400-talet som kom att 

förändra och sprida dem i städer som inte hade någon hippodrom. En sammanslagning mellan 

fraktionisterna, verksamma i hippodromen, med teaterklackarna verksamma på teatern, hade kanske 

inte varit det fösta man tänkte på varken idag eller på 400-talet. I diskussionen har det dock 

framkommit att fraktionisterna och teaterklackarna är ganska lika. Båda bestod av unga män med 

ungefär samma klasstillhörighet eftersom teatern, med pantomimdansare, var mer sportinriktad än 

dagens. De var också fanklubbar som hejade på sina färger respektive skådespelare. De skiljde sig i 

ett avseende och det var att där fraktionisterna före sammanslagningen inte hade något utbyte med 

kuskarna medan teaterklackarna var en del av uppträdet och hade ett sådant med artisterna. 

    Teaterklackarna som bestod av unga män hade före 300-talet sin utgångspunkt på gymnasiet där 

de skolades och tävlade i atletiska aktiviteter. Där övade de in sina hejaramsor och i vissa städer 

ingick det att utföra standardiserade kejsaracklamationer. När denna trygghet hade försvunnit på 

300-talet ökade deras närvaro på teatern, där de fortsatte att verka, vilket ledde till att deras 

acklamationer kom att bli ett viktigt instrument för kejsaren i hans bedömning av hur provinserna 

sköttes. Teaterklackarna kom också att framföra negativa budskap för att påverka resten av publiken 

för deras egen vinning. Klackfunktionen kom speciellt att öka när gymnasiet försvann och den 

kuriala klassens makt minskade.  

    Denna egenskap var det som till största delen skiljde fraktionisterna från teaterklackarna. 

Analysen av Theodosius II:s reform av sätena visar att klackfunktionen nådde fraktionisterna före 

deras närvaro på teatern. Det är nämligen inte nog med att säga att en sammanslagning på den 

professionella sidan mellan fraktionerna och det nu rikstäckande skrået hade varit tillräckligt för en 

sammanslagning mellan teaterklackarna och fraktionisterna på åskådarsidan. 
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    Teaterklackarnas egenskap kom under färgerna att nå nya proportioner. Tidigare hade 

teaterklackarna verkat i skymundan och varit beroende av artisterna men som fraktionister kom de 

att vara statsfinansierade och användes inte bara i acklamationer i samband med spelen. 

Fraktionisterna kom även att utföra acklamationer utanför och erkännas ytterligare betydelse som 

cermoniell klack bl.a. vid kejsarkröningar. Skillnaden mot hur de såg ut före sammanslagningen är 

slående. Från att vara fullständigt sportcentrerade till att bli statligt finansierade, med en oumbärlig 

roll i samhället. 
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