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Abstract 
 
The thesis examines the Roman birth certificates, their content and physical appearance. 
Twenty certificates still exist: 17 diptychs (AD 60-164) and 3 papyri documents (AD 
194-240). Birth certificates were widely used in the Roman empire, but the remaining 
ones are from three regions in Egypt: Alexandria, Fayyum and the Roman border to 
Nubia. They were all discovered in the beginning of the 20th century. Sixteen of them 
are collected and described mainly by Kelsey, Sanders and Schultz between 1923 and 
1943.  
 
The Roman census was influenced by the Egyptian, Levante and Greek census. The first 
Roman census was held in 509 BC. After the Second Latin War (340-338 BC) and 
during the expansion of Rome it became important to define citizenship and rights.  
 
The first provincial census took place in 27 BC. Laws regarding Roman provincial 
census were adopted in AD 3. This, in combination with the Augustan laws lex Aelia 
Sentia (AD 4) and lex Papia Poppaea (AD 9), created the first systematic birth 
registration of Roman citizens. The copies of the Archive notes became the first birth 
certificates, and they were valid in the entire Roman Empire. 
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Inledning och bakgrund 
Ansatsen till uppsatsens syfte var inledningsvis att undersöka förekomsterna av romerska 

födelsebevis, med förhoppningen om ett stort fyndmaterial där något eller några goda exempel 

skulle kunna undersökas och beskrivas närmare. I bästa fall skulle det finnas både födelsebevis 

och dokumentation från romerska folkräkningar, med handlingar och referenser till 

handlingarna väl spridda över hela romerska imperiet. Efterforskningarna visade att det inte 

verkar finnas några kända originalhandlingar kvar från de romerska registren. Endast tjugo 

stycken från registren utgivna födelsebevis är bevarade till eftervärlden. Av dessa är sjutton 

diptyker (vaxbestrukna träskivor) och tre papyrusdokument. Samtliga är funna i tre områden i 

Egypten (Alexandria, Fayyum och vid gränsen till Nubien) och är daterade till mellan 60–240 

e Kr. Studien kunde därmed omfatta samtliga funna handlingar och dessa kunde beskrivas och 

analyseras i en kvalitativ studie.  

 

Dokumenten ger en personlig knytning till personerna som handlingarna avser. När namn och 

den exakta födelsedagen finns väl bevarade, tillsammans med referenser till kejsare, konsuler, 

arkiv och lagar, så skapar dokumenten ett band mellan individerna och samhället de levde i. 

Det går till och med att följa personernas livshändelser i andra romerska handlingar. Vi kan 

följa soldaten Epimachus förflyttningarna tillsammans med sin legion före och efter han blivit 

far till dottern Longina. Det går att följa olivodlingens historia på gården där tvillingpojkarna 

Marcus Sempronius Sarapion och Marcus Sempronius Socration föds. Det går att hitta till 

platsen där skrivarna gör utdrag ur registren, sätter sigill och ber sju vittnen signera dem för att 

bli giltiga. Närheten till människorna blir påtaglig. Även kopplingen till den romerska 

administrationen kommer nära genom den detaljrikedom och systematik som finns i de 

romerska dokumenten och folkbokföringssystemet. Dateringen är mycket precis och entydig 

och referenserna till folkräkningarna är omfattande. Det fanns ett mycket väl fungerande system 

där födelsebevisen var sammankopplade med personregister. Individen var viktig på ett nytt 

sätt som inte tidigare skådats och lagen i kombination med identiteten fick en viktigare och 

utökad betydelse för den enskilde. Idag när personidentitet, integritet och personuppgifter är så 

centrala i en människas liv är det också av vikt att kunna redogöra för deras ursprung.  

 

Lund den 6 januari 2021 

 

Björn Gisbertz 
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Syfte och avgränsning 
Uppsatsens syftar till att ge bakgrund till och beskriva de romerska folkräkningarna samt att 

redovisa den lagstiftning under Augustus som medförde att födelsebevis upprättades. Vidare 

syftar uppsatsen till att beskriva de födelsebevis som ännu finns bevarande. Eftersom samtliga 

kända romerska födelsebevis är tjugo till antalet och en hanterlig mängd beskrivs samtliga inom 

ramen för uppsatsen. Det kan vara av intresse för den som vill använda sammanställningen i 

vidare forskning och ger ett ytterligare vetenskapligt värde. 

 

Det finns ett större antal legala och medborgerliga rättighetsrelaterade dokument bevarande och 

likaså dokument kopplade till förändringar i individuella förändringar av medborgarskap som 

fullgjord militärtjänst, frigivning av slavar, inskränkning av medborgerligare rättigheter genom 

straff och kejserliga dekret. Dessa behandlas inte i uppsatsen på grund av avgränsningsskäl, 

men nämns där det är relevant för syftet.  

 

Perioden för studien definieras av folkräkningen (från 509 f Kr), lagstiftningen (4–9 e Kr) och 

födelsebevisens datering (60–240 e Kr). Perioden blir således 509 f Kr – 240 e Kr med särskild 

tyngd på Augustus lagstiftning och födelsebevisen. Det geografiska området som undersökts 

var inledningsvis hela det romerska riket i sin största utbredning men kom utifrån 

fyndmaterialet begränsas till Egypten. 

 

Den lagstiftning som beskrivs är de lagar som nämns i födelsebevisen eller har betydelse för 

deras uppkomst, förändring eller avskaffande. Det romerska medborgarskapet förändras 

löpande under både republiken och imperiet och reservation görs för att alla förändringar i 

lagstiftningen inte finns med i sin helhet.  
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Metod och teori 
Ursprunget till de romerska identitetsbegreppen och den romerska folkräkningen tillkomst och 

framväxt ligger i de egyptiska, levantiska och grekiska folkräkningarna. Romaren hade 

rättigheter och skyldigheter knutna till sig både utifrån individ och den grupp som denne 

tillhörde och den romerska lagen har en fundamental roll i staten. De romerska 

identitetsbegreppen består således både av individuella och medborgerliga komponenter som 

genom källstudier försöker beskrivas inom uppsatsens begränsning och omfattning. För att 

förstå vad som döljer sig i de källor som finns kvar av romerska födelsebevis behövs en 

orientering i det romerska medborgarskapet och dess framväxt. Medborgarskapet bygger på två 

komponenter – dels den romerska familjen med pater familias-strukturen och dels de av staten 

givna rättigheterna till individen. Därför är det nödvändigt att både förstå familjestrukturen och 

framväxten av det romerska medborgarskapet: Det romerska medborgarskapet är mycket 

komplext så ett urval är tvunget att göras och avgränsas till företeelser som förekommer i 

källorna samt analysen. Det romerska medborgarskapet består av en mängd olika rättigheter 

som tillsammans definierar vilket medborgarskap den enskilde har. Det framgår tidigt och 

tydligt att individ, medborgare och klass är begrepp som inte kan separeras och som ständigt 

och dynamiskt förändras över tid. I uppsatsen genomförs en litteraturstudie inom två områden: 

 

Det första området omfattar att identifiera olika kandidater till personidentitetsbegrepp som 

definierar den romerska personidentiteten: individen, medborgaren och den genom lag 

definierade samhällsklassen utifrån att vi idag hade i uppdrag att upprätta en identitetshandling 

för en romersk individ. Studien kom att visa att medborgarskapet består av en mängd 

komponenter som i olika delmängder definierar individen och klasserna i samhället som 

individen kunde tillhöra. 

 

Det andra området omfattar att identifiera tillämpningen och hanteringen av den romerska 

personidentiteten: registret, folkräkningen och certifikatet. Några ytterligare begrepp behöver 

inledningsvis definieras: 

 
Uppsatsen diskuterar identitetsbegrepp som kan beskrivas som personuppgifter som valts ut för 

att identifiera en person. Goda kandidater till identitetsbegrepp är personuppgifter som inte 

förändrar sig över tid. Födelsedag är ett utmärkt identitetsbegrepp för en individ – varje individ 

har endast en och det är samma dag under hela livet. Däremot kan inte födelsedag allena 

identifiera en individ. I en liten population kan en eller få personuppgifter unikt identifiera en 
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individ och i en stor population kan många i kombination behövas för att unikt identifiera 

någon. Ibland införs löpnummer eller andra liknande uppgifter som inte är personuppgifter men 

likväl identitetsbegrepp. Personens namn, födelsedag, föräldrarnas namn, platsen för 

handlingen, referensen till registret för födelseattest samt ett löpnummer är en god samling 

identitetsbegrepp som tillämpades på romerska födelsebevis. De kan tillsammans, men inte var 

och en för sig, utgöra en identitet eftersom de sannolikt är unika även i en stor population. 

Hypotetiskt sett kan det finnas två individer födda samma dag med samma namn på föräldrarna 

men sannolikheten är så pass liten att den praktiska tillämpningen i allmänhet inte hindras. 

 
Med identitet avses i denna uppsats en och endast en person som kan identifieras (av andra) 

eller identifiera sig med en unik uppsättning identitetsbegrepp. Det latinska ordet idem 

(densamme eller detsamma) är ursprungsformen för begreppet och i formen identias1 kan ordet 

både betyda självbild och medvetenheten om sig själv som en unik individ. 

 

Med certifikat avses den handling som bevisar en individs identitet. Certifikat betyder 

försäkring, intyg eller bekräftelse och härstammar från latinska ordet certificato.2 Ett certifikat 

ges ut av någon som är betrodd att ge ut certifikat. De certifikat (födelsebevis) som avhandlas i 

uppsatsen utfärdas av den romerska staten. Innehåll, format och egenskaper på certifikatet är 

viktiga för dess trovärdighet. Uppgifterna skall vara pålitliga, formatet behändigt och tåligt och 

egenskaperna skall vara svåra att förfalska. 

 

Med register avses den samling där uppgifterna till certifikat finns lagrade för att dokumentera, 

läsa och bekräfta individens identitet.  

 

Uppsatsen undersöker både folkräkningen och födelsebeviset – eftersom de hör ihop och 

födelsebevis inte kan förstås utan bakgrunden i den romerska folkräkningen, lagstiftningen och 

betydelsen av traditionen. Födelsebeviset är ett certifikat. Ett certifikat behöver ett register för 

sin legitimitet. Individen behöver identitetsuppgifter som finns i registret. Det romerska 

registret kommer från folkräkningen. Folkräkningen, lagen och dess tillämpning är en del av 

den ursprungliga romerska identiteten, romanitas. Incitamentet till att förändra folkräkning, lag 

och processer kommer av den kraftiga romerska expansionen. Utan den romerska expansionen 

hade romarna kunnat samlas vid villa publica i många år, gjort på samma sätt och det hade 

 
1 Nationalencyklopedin (NE). 2020. 
2 Nationalencyklopedin (NE). 2020. 
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aldrig behövts upprätta provinsiella folkräkningar eller födelsebevis. Lagen hade inte behövts 

revideras och skrivas om för att möta behovet från ett imperium. Registret hade varit lokalt och 

hanteringen hade inte varit särskilt komplex. Register och certifikat är två delar i samma enhet. 

Samma sak med individen och populationen – de är också två delar i samma helhet. En individ 

definieras som en enda självständig enhet av en art och ordet kommer, som redovisat i 

begreppskapitlet, från latinets individuum som betyder odelbar. En population är en grupp 

individer av en art i ett urval som bestäms av vissa givna egenskaper som alla individer i 

gruppen har. Det enklaste urvalet är följaktligen av definitionen individerna inom ett specifikt 

geografiskt område vid en given tidpunkt. Är det människor som avses så talar vi ofta om 

befolkning. Det kan vara vilka urvalskriterier som helst - kön, ålder och medborgarskap för att 

nämna några som är relevanta för denna uppsats. Gruppen är en delmängd av populationen med 

individer som delar egenskaper. För att kunna identifiera en godtycklig specifik individ i en 

population måste ett antal egenskaper definieras som tillsammans unikt kan identifiera varje 

individ i populationen. Dessa egenskaper kallar vi identitetsbegrepp och alla identitetsbegrepp 

tillsammans för individens identitet. Att undersöka romerska identitetsbegrepp låter sig inte 

göras utan att undersöka populationen inom romarriket vid en viss tidpunkt. Det leder oss 

snabbt in på det romerska medborgarskapet och framför allt den romerska folkräkningen.  

 

Identiteten är nödvändig för att forma populationen och populationen är nödvändig för 

identiteten. Begreppen identitet och population kan inte separeras.  
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Forskningshistorik och urval av källor 
Många författare har genom århundranden beskrivit den romerska folkbokföringen – från 

antikens författare som Herodotos och Livius fram till dags dato. Däremot är det förvånansvärt 

få som undersökt certifikat och handlingar för personidentitet generellt och i synnerhet 

romerska. Det finns tre författare att tacka för den vetskap vi har idag, vilket med all tydlighet 

framgår från Parkin som skriver att det finns tjugoen kända exempel på romerska 

identitetshandlingar idag.3 Sexton av dem har beskrivits av Kelsey, Sanders och Schultz. 

Schultz gjorde en sammanställning i två delar av samtliga kända objekt 1942–1943. Den 

belgiska historikern Robert Cavenaile (1918–2007) har upprättat den samling som benämns 

corpus papyrum latinarium (CPL) där många av dokumentet förekommer.4 I CPL finns sjutton 

födelsecertifikat noterade med löpnummer från 148–164 bestående av samtliga av Schultz 

identifierade (med löpnummer CPL 148–162). Däremot saknas det dokument som Schultz 

kallar Alexandria-dokumentet i uppsatsen eftersom det inte kunnat hittas i digitala arkiv. Därtill 

har ytterligare två lagts till: ett papyrusdokument från 242 e Kr som benämns CPL 163 och ett 

som benämns P. Michael 61. Efter 1958 har det endast tillkommit ytterligare två fragmentariska 

dokument i papyrus – som refereras till som Papyri Oxyrhynchus 31 2565a-b och Tabulae 

Heraculanenses 1.5. Det blir förvisso tjugo födelsecertifikat och inte 21 som Parkin hävdar. 

Merparten av forskningen om romerska födelsecertifikat har vi således Kelsey, Sanders och 

Schultz att tacka för och deras forskning som skedde för 80–100 år sedan. Bernard Grenfell och 

Arthur Surridge Hunt hittade år 1896 det som benämns oxyrhynchus papyri.  Det är det hittills 

största fynd av papyrusmanuskript som gjorts. De hittades i Oxyrhyncus (Al Bahnasa) söder 

om Fayyum i Egypten. Materialet analyseras och dokumenteras fortfarande löpande. Sedan 

1898 har ungefär 5000 dokument analyserats av den uppskattade halva miljonen dokument som 

hittades. De är spridda över världen och många finns på Ashmolean Museum vid Oxfords 

universitet.  

 

Uppsatsen går igenom samtliga dokument eftersom de är ett begränsat antal, är del av 

uppsatsens syfte och dessutom kan vara av intresse som referenser för ytterligare forskning 

inom området. Utgångspunkten är Schultz förteckning och därefter hämta Sanders och Kelseys 

dokumentation av objekten. Det finns referenser till vissa av dokumentet i olika sammanhang, 

men något helhetsgrepp att just undersöka födelsebevis har inte stått att finna sedan 1942/43. 

 
3 Parkin, T G. 2010. 178. 
4 Cavenaile, R. 1958. 
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Francis Willey Kelsey (1858–1927) föddes i Ogden, New York, USA och var verksam vid 

universitetet i Michigan hela sitt liv. Han ägnade 38 år av sitt liv åt studier in papyrologi och 

arrangerade expeditioner till bland annat Antiokia, Kartago och Karanis där många av fynden 

till samlingarna gjordes och många av födelsecertifikaten är hittade. 

 

Henry Sanders (1868–1956) föddes i Livermore, Maine, USA och var verksam som historiker 

och översättare av antika texter vid universitetet i Michigan tillsammans med Kelsey. Han hade 

ett särskilt intresse för Livius som ledde honom till papyrologi och bidrog till att universitetet i 

Michigan har en omfattande samling av dokument på papyrus - som han och Kelsey översatte. 

En av hans stora förtjänster var att visa omfattningen av legala dokument och att latin var vanligt 

bland legala dokument i Egypten i samband och efter den romerska erövringen av landet. Han 

hade också ett stort intresse av bibliska dokument och har gjort en stor gärning som översättare 

av många viktiga antika källor.  

 

Fritz Schultz (1879–1957) föddes i Bunslau i nedre Schlesien (nuvarande Boleslawiec i Polen) 

och var verksam under hela sitt liv som historiker och jurist. Han blev doctor iuris 1905 vid 

universitetet i Breslau och var verksam vid flera universitet i Tyskland fram till 1939 då han på 

grund av sitt judiska ursprung lämnade landet och flyttade till Storbritannien. Han blev verksam 

vid universitetet i Oxford och brittisk medborgare 1947. Han var en av de mest framstående för 

sin tid inom romersk juridik och lag.  

 

Friedrich Zucker (1881–1973) var professor i klassisk filologi och papyrologi vid universitetet 

i Jena mellan 1918 och 1961 och genomförde utgrävningar genom tyska arkeologiska institutet 

i Egypten 1907–1910. När amerikanerna erövrade Jena 1945 blev han utnämnd till rektor för 

universitet och även om Jena senare kom under sovjetiskt styre fortsatte han att vara rektor och 

var det fram till sin pension. Han skapade ett omfattande bibliotek av dokument i Jena och hade 

även en privat papyrussamling som han donerade till universitetet i Jena i sitt testamente. 
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Bakgrund 
Influenser till den romerska folkräkningen 
Den romerska folkräkningen utvecklades till befolkningsregister och födelsebevis. Den 

romerska folkräkningen kommer från den egyptiska, levantiska och grekiska folkräkningen. 

Dessa influerade Rom vid två tillfällen. Första gången genom att de influerade i Roms 

närområde genom externa kontakter redan vid Roms grundande. Andra gången när regionerna 

där det förekom genom erövring blev en del av det romerska riket. Syftena med systematisk 

och allomfattande folkräkning var flera. Skattskrivningen och skatteindrivningen härstammar 

från Egypten, värnplikten har belägg i bibliska källor och medborgaren och dennes rättigheter 

och skyldigheter härstammar från den grekiska demokratin. Dessa tre anledningar till 

folkräkning blir i kombination grunden till den romerska folkräkningen (census). Människor 

har räknats tidigare i historien. Exempelvis hävdas det ofta att de första folkräkningarna skedde 

i Babylonien kring 3800 f Kr. Det går inte att styrka att det varit folkräkningar eller 

regelbundenhet och systematik, men det finns omfattande fynd av inventarieförteckningar på 

lertavlor som kan dateras och som kan tolkas som inventeringar eller beskattning av något slag.5 

I Kina och Indien gjordes de första folkräkningarna ungefär samtidigt som Augustus gjorde 

sina i Rom och alla andra förekomster av folkräkningar är senare än Rom. Syftet med 

folkräkningar var initialt beskattning och värdering av olika populationer i olika områden och 

av gammal hävd talas om folkbokföringar redan då. Sammanfattningsvis influerades Rom av 

de egyptiska folkräkningar för skatteuttag och framför allt en hierarkisk och effektivt 

administrerad registerhantering. Rom influerades av de levantiska och indirekt den egyptiska 

genom möjligheten att använda den för värnplikt och militärtjänstgöring samt direkt taxering 

för krigföring. Slutligen togs intryck av den grekiska för demokrati och medborgerliga 

rättigheter. Det unika för Rom var upprättandet av lagen och det juridiska systemet kring 

folkräkningarna, som möjliggjorde andra system som tidigare inte varit möjliga utan register – 

exempelvis födelsebevis och annan certifikathantering.  

 

De första historiska källorna för folkbokföringar kan vi hitta hos Herodotos. Enligt Herodotos 

var farao Ahmose I (Amasis), som styrde i Egypten 1549–1524 f Kr, först med folkbokföringar 

i Egypten:  

 

 
5 Missakoulis, S. 2010. 417. 
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”It is said that in the reign of Amasis Egypt attained to its greatest prosperity, in respect of what the river did for 

the land and the land for its people: and that the number of inhabited cities in the country was twenty thousand. 

It was Amasis also who made the law that every Egyptian declare his means of livelihood to the ruler of his 

district annually, and that omitting to do so or to prove that one had a legitimate livelihood be punishable with 

death. Solon the Athenian got this law from Egypt and established it among his people; may they always have it, 

for it is a perfect law.” 6 

 

Herodotos redovisar två företeelser som är viktiga i folkbokföringens historia. För det första att 

varje person skulle redovisa sitt levebröd och sina medel. För det andra att landet var indelat i 

distrikt och städer. Ordet för distrikt på egyptiska var sepat eller spAt. Distrikt heter nomos 

(νομός) på grekiska och ordet har också betydelsen lag eller sed. Eftersom Herodotos beskrev 

det egyptiska systemet kom de egyptiska distrikten att kallas nomes. Övre Egypten (söder om 

deltaområdet) hade 22 nomes, vars indelning var konstant sedan det Gamla riket (2686–2181 f 

Kr) fram till den romerska erövringen (30 f Kr). I deltalandet varierade antalet nomes över tid 

runt ungefär 20 stycken.7 Vi känner till detta från många tempelinskriptioner, bland annat i 

Karnak i Luxor. När romarna kom till Egypten fanns en finslipad och optimerad process för 

både individuell folkräkning och skatteuttag att tillämpa och lära av. I födelsebevis och 

provinsindelning skapas tidigt en romersk folkräkning genom uppdelning i provinser, med 

lokala arkiv och datering utifrån lokala guvernörer. Augustus kopierade 

provinsindelningstanken i sin folkräkning 27 f Kr av Gallien och norra Iberiska halvön och 

delade administrativt in arkiv och rutiner efter samma mönster.8 Från Egypten fick Rom 

skatteuttagsmetoder och provinsiell hierarkiskt administrativ indelning för folkbokföringar. Det 

egyptiska systemet med folkräkning finns även på flera ställen i Bibeln som är samtida eller 

senare med Ahmose I. Det första är från Exodus och beskriver skatteuttag och mönstring: 

 
”Herren talade till Mose: När du mönstrar israeliterna och räknar deras antal skall var och en vid mönstringen 

betala en lösen för sitt liv åt Herren, så att ingen olycka drabbar dem vid mönstringen. Var och en som upptas 

bland de mönstrade skall ge en halv sikel efter tempelvikt – 20 gera per sikel. Denna halva sikel är en offergåva åt 

Herren. Alla som upptas bland de mönstrade, från tjugo års ålder och uppåt, skall ge denna offergåva åt Herren. 

Den rike skall inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som en lösen 

för ert liv. Du skall ta emot lösesumman av israeliterna och använda pengarna till tjänsten vid uppenbarelsetältet. 

Så skall israeliterna bli ihågkomna inför Herren, genom den lösen ni ger för ert liv.” 9 

 
6 Hdt. Histories. 117.2. 
7 Bunson, M. 2014. 280. 
8 Claytor, W G och Bagnall, R S. 2015. 638–639. 
9 2. Mos. 30.11–16. 
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Händelserna i Exodus går inte att datera med arkeologiska fynd men kan utifrån olika historiska 

källor dateras till någon gång mellan 1400 och 1280 f Kr. I Fjärde Mosebok (som också kallas 

numeri på latin eftersom stammarna redovisas i den) står följande:  

 
”Herren talade till Mose i uppenbarelsetältet i Sinaiöknen den första dagen i andra månaden, året efter det att 

israeliterna hade lämnat Egypten. Han sade: Räkna hela den israelitiska menigheten, släkt för släkt och familj för 

familj, med varje namn för sig, alla av manligt kön, person för person.”10 

 

Texten kan vara ett av de första beläggen för populationsgrupperna släkt och familj i 

folkräkningssammanhang och därmed även kopplingen mellan individen och dennes släkt och 

familj. Kön och ålder är även av intresse i bibeltexterna. I Fjärde Mosebok talas om vapenföra 

– dvs män 20 år eller äldre som är kapabla att bära vapen. 11 Alla tre texterna skulle lika gärna 

kunna utspela sig i Rom. Dionysius av Halikarnassos beskriva den romerska folkräkningen 474 

f Kr på likartat sätt: romarna räknade namnen på söner som nått vuxen ålder sedan förra 

räkningen.12 Sedan sker ett hopp i de historiska källorna fram till kung Davids folkräkningar, 

som redovisar hur de gick till och genomfördes:  

 
”Kungen befallde Joav och hans officerare: »Far runt till alla Israels stammar, från Dan till Beer Sheva, och håll 

mönstring, så att jag får veta hur mycket folk jag har.« Joav svarade kungen: »Må Herren, din Gud, låta dig, herre 

konung, med egna ögon se hur folket blir hundra gånger större än nu. Men varför vill du tvunget ha en mönstring, 

herre konung?« Joav och befälhavarna måste böja sig för kungens vilja och gav sig av för att verkställa 

mönstringen. De gick över Jordan och började med Aroer och staden nere i dalen och fortsatte sedan mot Gads 

område och till Jaser. Därifrån drog de vidare till Gilead och hettiternas land, mot Kadesh till, och nådde fram till 

Dan och Ijon. Efter att ha vikit av mot Sidon kom de till Tyros fästning och till hiveernas och kanaaneernas städer 

och drog slutligen söderut till Beer Sheva och den del av Negev som tillhör Juda. Då hade de genomkorsat landet 

i dess helhet och var efter nio månader och tjugo dagar tillbaka i Jerusalem, där Joav redovisade resultatet av 

mönstringen för kungen: Israel kunde ställa upp 800 000 vapenföra män och Juda 500 000.”13 

 

Det tog således ungefär 290 dagar att räkna ihop 1,3 miljoner vapenföra män eller 4480 män 

per dag och involverade många tjänstemän – vilket tillför diskussionen en viktig slutsats: 

traditionen både i Egyptens nomes-system och i kung Davids Israel och Juda att 

 
10 4 Mos. 1.1–2. 
11 4 Mos. 26:2. 
12 Dion. Hal. 9. 36:42. 
13 2 Sam. 24.2–9. 
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skattemyndigheten reste runt i riket istället för att riket fick resa till Skatteverket för att 

folkbokföra sig. Det är rationellt eftersom produktionsbortfall, logistiska utmaningar och 

sannolikt även en del av missnöje elimineras. Missnöjet med folkräkningar beskrivs i 

bibeltexterna. I både Andra Samuelsboken 24 och i Första Krönikeboken 21 beskrivs 

folkbokföringen som något Herren i vrede tvingar eller Satan själv frestar David att 

genomföra.14 En pest drabbar landet med 70 000 döda som straff och på grund av att David lät 

genomföra folkräkningen och David ber om förlåtelse för denna svåra synd och sin dårskap.  

 

Nästa historiska belägg för folkbokföringar har vi från Grekland. Missakoulis hävdar att 

folkbokföringarna i Grekland går att spåra ända tillbaka till den mytologiska atenske kung 

Kekrops och förlägger dem kring 1700 f Kr i ett försök att hävda att Grekland var före Ahmose 

I med att genomföra folkräkningar.15 Beläggen för detta är tveksamma. Vi vet att minoerna 

hade omfattande kontakter inom Grekland och Egypten och Levanten redan när Ahmose I var 

farao och att det säkerligen fanns många administrativa influenser i samma omfattning som 

övriga kulturella influenser mellan områdena, men vi har inte belägg för det avseende 

folkräkningar, varken arkeologiska eller historiska. Däremot finns omfattande historiska och 

arkeologiska belägg för att individuella räkningar var förekommande i många stadsstater från 

ca 600 f Kr och framåt och tillämpades även i de kolonier som grekerna etablerade runt hela 

Medelhavet. Ännu en anledning för folkbokföringar kom med grekerna, den demokratiska 

aspekten och räkningen av medborgare för rösträtt. Individerna blev viktiga för statens styre 

och rättigheter etablerades. Med grekerna fick individen även rättigheter och inte bara 

skyldigheter. Rättighetsbegreppet började tillämpas och utvecklas. Staten kunde främja och 

inskränka rättigheter och individen kunde samla på sig rättigheter, som var universella och 

gångbara över både tid och rum.   

 

De äldsta beläggen vi har från området utanför Medelhavsområdet på folkräkningar är från 

Indien, som hade folkräkningar för första gången kring 330 e Kr och Kina som genomförde 

folkräkningar under Han-dynastin, den första 2 e Kr.16 Herodotos beskriver även att den 

skytiske kungen Ariantas genomförde en mönstring genom att samla in en pilspets från varje 

vapenför man och räkna dem.17 Vi känner dock inte till när Ariantas levde, han är endast känd 

 
141 Krön. 21.14-15. 
15 Missakoulis, S. 2010. 
16 Durand, J D. 1960. 
17 Hdt. Histories. 4.81. 
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från detta stycke. Skyterna är kända från 1000-talet f Kr och Herodotos levde 484-ca 425 f Kr 

så någonstans däremellan.  

 

Den romerska folkräkningen 
Dessa tankar kom att influera Rom och Rom nåddes i sin linda av ett system som både omfattade 

rättigheter och skyldigheter och som stadfästes i lagen. Dess komponenter var ursprungliga i 

den romerska identiteten. Livius hävdar att folkbokföringen tillkom redan under kungatiden 

under Servius Tullius (som enligt traditionen regerade 577–535 f Kr). Livius skriver:  

 
“Then he set himself to by far the greatest of all works in times of peace. Just as Numa had been the author of 

religious laws and institutions, so posterity extols Servius as the founder of those divisions and classes in the State 

by which a clear distinction is drawn between the various grades of dignity and fortune. [5] He instituted the 

census, a most beneficial institution in what was to be a great empire, in order that by its means the various duties 

of peace and war might be assigned, not as heretofore, indiscriminately, but in proportion to the amount of property 

each man possessed. From it he drew up the classes and centuries and the following distribution of them, adapted 

for either peace or war.” 18 

 

Den romerska folkräkningen går att spåra i historiska källor tillbaka till 508 f Kr. Frank har 

sammanställt källorna under perioden 508 till 225 f Kr.19 Fram till 332 f Kr räknades samtliga 

fria invånare (capita libra) som omfattade män, kvinnor och äldre barn. Folkräkningen 508 f 

Kr uppgick till 130 000 fria invånare, folkräkningen 504 f Kr uppgick till 120 000 fria invånare 

och folkräkningen 498 f Kr uppgick till 150 700 invånare. Den sistnämnda lyder enligt följande:  
 

”Having by this and the other symbols of royal power terrified the turbulent and the seditious, he first ordered all 

the Romans, pursuant to the best of all the practices established by Servius Tullius, the most democratic of the 

kings, to return valuations of their property, each in their respective tribes, adding the names of their wives and 

children as well as the ages of themselves and their children. And all of them having registered in a short time by 

reason of the severity of the penalty (for the disobedient were to lose both their property and their citizenship), the 

Romans who had arrived at the age of manhood were found to number 150,700. After that he separated those who 

were of military age from the older men, and distributing the former into centuries, he formed four bodies of foot 

and horse, of which he kept one, the best, about his person, while of the remaining three bodies, he ordered 

Cloelius, who had been his colleague in the consulship, to choose the one he wished, Spurius Cassius, the Master 

of the Horse, to take the third, and Spurius Larcius, his brother, the remaining one; this last body together with the 

older men was ordered to guard the city, remaining inside the walls.” 20 

 
18 Liv. Per. 1. 42.4. 
19 Frank, T. 1930. 
20 Dion. Hal. 5. 20.26; Dion. Hal. 5. 75.3. 
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Redan 498 f Kr gjordes en folkräkning som syftade till folkräkning, värdering av tillgångar och 

militärtjänst. Medborgarna sorterades baserat på ålder i minst tre grupper – de som är yngre än 

militär ålder, de som är i militär ålder och de som är äldre. De folkräkningar som finns i källorna 

redovisas i tabell 1 nedan. 
 

År Antal Källa 

508 f Kr 130 000 ”One hundred and thirty thousand names were on the assessment lists, orphans and widows being 
excused from the contribution.”21 22 

503 f Kr 120 000 ”At Rome, after a census had been taken, there were found to be 120 000 men.”23 

498 f Kr 150 700 “And all of them having registered in a short time by reason of the severity of the penalty (for the 
disobedient were to lose both their property and their citizenship), the Romans who had arrived at 
the age of manhood were found to number 150 700.” 24 

493 f Kr 110 000 ”There was also a census taken at this time by the consuls, according to which the number of the 
citizens who registered was found to amount to more than 110 000.”25 

474 f Kr 103 000 “There was also a census in this consulship; the number of the citizens who registered their own 
names, their wealth, and the names of their sons who had reached manhood was a little over 103 
000.”26 

462 f Kr 108 714 ”During the first ceremony 108 714 people were registered (widows and orphans not included), 
during the second 117 219.”27 

459 f Kr 117 319 The census, a matter commenced on the preceding year, is completed. The number of citizens rated 
were one hundred and seventeen thousand three hundred and nineteen.”28 
“After these events a census was held in the city, in which the number of the citizens was found to 
be a hundred and nineteen thousand three hundred and nineteen.”29 

392 f Kr 152 573 ” at a period when, according to the returns of the census, there were already one hundred and 
fifty-two thousand five hundred and seventy-three free citizens in it.”30 

339 f Kr 165 000 ”At Rome, a survey having been carried out, there were found to be 160 000 citizens.”31 32 

323 f Kr 250 000 ”The quinquennial enumerations of that period put the population at 250 000”33 

293 f Kr 262 321 ”The lustrum was closed that year by the censors Publius Cornelius Arvina and Gaius Marcius 
Rutulus; there were enrolled two hundred and sixty two thousand three hundred and twenty one. 
The censors were the twenty-sixth pair from the first censors; the lustrum was the nineteenth”34 
 “A census was held at Rome, and 270,000 Roman citizens were counted.”35 

289 f Kr 272 000 ”After the census, the lustrum ceremony was performed. 272 000 citizens were registered.”36 

279 f Kr 287 222 ”Gnaeus Domitius, the first plebeian censor, celebrated the lustrum ceremony. 287 222 citizens 
were registered.”37 

 
21 Dion. Hal. 5. 20.26. 
22 Plut. Publicola 12.3. 
23 Hieron. Ol. 69. 
24 Dion. Hal. 5. 20.26. 
25 Dion. Hal. 6. 96.73. 
26 Dion. Hal. 9. 36.42. 
27 Liv. Per. 3. 4. 
28 Liv. Per. 3. 24. 
29 Eutr. 1. 16. 
30 Plin. HN. 33 5.701. 
31 Hieron. Ol. 110. 
32 Euseb. Chron. Ol. 110.1.  
33 Liv. Per. 9. 19.2. 
34 Liv. Per. 10. 47.2–3. 
35 Hieron. Ol. 121.3. 
36 Liv. Epit. 11. 9–10. 
37 Liv. Epit. 13. 7–8. 
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275 f Kr 271 224 ”Censor Fabricius removed former consul Publius Cornelius Rufinus from the Senate because he 
owned more than ten pounds of silverware. The censors celebrated the ritual cleansing of the state 
after 271 224 citizens had been registered.”38 

263 f Kr 382 234 ”The lustrum ceremony was performed by the censors. 382 234 citizens were registered.”39 

251 f Kr 297 797 ”Tiberius Coruncanius was the first plebeian to be made pontifex maximus. The censors Manius 
Valerius Maximus and Publius Sempronius Sophus edited the list of senators and removed sixteen 
members from the Senate. The lustrum ceremony was performed, and 297 797 citizens were 
registered.”40 

246 f Kr 241 212 ”The lustrum ceremony was celebrated by the censors. 241 212 citizens were registered.41 

240 f Kr 260 000 ”At Rome a census having been conducted, there were found to be 260 000 men”42  

233 f Kr 270 212 ”Three times, the censors celebrated the lustrum ceremony. On the first occasion, 270 212 citizens 
were registered.”43 

 
Tabell 1. Sammanställning av romerska folkräkningar 508–233 f Kr. Källa: Frank. 1930. 
 

Efter det latinska kriget räknade bara fria män i samband med att folkräkningen utvidgades till 

ett stort antal områden och byar från Latium till Kampanien. Frank menar att ju längre tillbaka 

i tiden vi kommer desto osäkrare är antalet, att källorna överlag är få och att författarna levde 

hundratals år senare. Under 300-talet saknas många folkräkningar och Frank menar att det nya 

sättet att räkna, att endast räkna män, infördes mellan 339 och 323 f Kr.44 Ansvarig för att 

genomföra en folkräkning var censorn, vars arbetsuppgifter även omfattade upprätthållande av 

allmänhetens moral (regimen morum). Var femte år samlades befolkningen på Marsfältet för 

att registrera sig i en byggnad som benämns villa publica, som inte längre finns kvar och vars 

exakta plats ännu diskuteras. Det gjordes noteringar om medborgare själv (man), dennes fru, 

antal barn och egendom.  

 

Mellan 508 f Kr och 70 f Kr genomfördes 38 romerska folkräkningar. Det är ungefär en 

folkräkning var elfte år även om det kunde vara betydligt längre mellan gångerna. Mellan 

folkräkningarna 392 f Kr och 339 f Kr var det 52 år och mellan folkräkningarna 334 f Kr och 

294 f Kr var det 40 år. Det genomsnittliga antalet romerska medborgare som var valbara och 

hade rösträtt (män) ökar till ca 350 000 invånare under 100-talet f Kr och vid folkräkningen 70 

f Kr uppgick antalet (manliga) invånare till 905 000. Någonting händer mellan 70 och 28 f Kr 

för vid folkräkningen år 28 f Kr uppgår medborgarantalet ca 4 miljoner och redovisas som 6,6 

miljoner invånare år 47 e Kr. Det kan ha varit förändringar i hur medborgare räknades, vilket 

inte är överraskande då många olika varianter av medborgarskap som finns vid den här 

 
38 Liv. Epit. 14. 4–5. 
39 Liv. Epit. 16. 4–5. 
40 Liv. Epit. 18. 4. 
41 Liv. Epit. 19. 6–7. 
42 Hieron. Ol. 134. 
43 Liv. Epit 20. 14. 
44 Frank, T. 1930. 321. 
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perioden. Naturligtvis kan det också vara frågan om överdrifter och ett försök att illustrera hur 

stort imperiet är i förhållande till den tidigare republiken. Detta är de romerska medborgarna 

som skulle folkbokföras i enlighet med de under perioden gällande lagarna. Uppgifterna under 

Augustus räkningar varierar stort och frågan är om de ur ett demografiskt perspektiv är 

tillförlitliga.  
 

 Män Kvinnor Totalt % 

Romerska medborgare 2 200 000 2 200 000 4 400 000 8 % 

Latini, Socii, Befriade 17 800 000 17 800 000 35 600 000 62 % 

Slavar 8 500 000 8 500 000 17 000 000 30 % 

Totalt 28 500 000 28 500 000 57 000 000 100 % 

 
Tabell 2. Uppskattning av fördelningen mellan grupperna i samhället i övergången mellan republik och kejsartid. 
Källa: Renshaw, J. 2012. 
 

Proportionerna mellan slavar och övriga i Rom har varit ungefär lika stor som i resten av riket. 

Medelåldern låg kring 50 år så i en stad med 1 000 000 invånare har varje åldersgrupp (per år) 

varit ca 20–25 000 personer i varje åldersgrupp och maximalt 70 % vara aktuella för 

folkbokföring. Låt oss antaga att ungefär 15 000–20 000 barn föddes varje år som skall 

folkbokföras. Det innebär omräknat 40–55 barn per dag och 280–380 barn per vecka. Även om 

varje barns notering tar en timme skulle det ändå inte behövas mer än dryga tiotalet handläggare 

hos folkbokföringen i Rom för att hantera ruljangsen.  

 

I det romerska kejsardömets gryning (ca 30 f Kr) hade imperiet en stor befolkning som levde i 

stora delar av Europa, Främre Orienten och Nordafrika. Under fem sekel sker en resa från att 

vara en population av Lunds befolkning inom ungefär lika stort område som Lunds tätort till 

att omfatta stora delar av Europa och rättigheter och skyldigheter för en befolkning på kanske 

60 miljoner invånare fördelade över en yta på nära 4,5 miljoner kvadratkilometer. Yttre och 

inre kontroll tvingades att förändras snabbt och kraftigt.  

 

De provinser som vi inledningsvis diskuterade som influerande Rom är nu erövrade. Grekland 

blev en del av det romerska riket 146 f Kr och som vi redan redogjort för så blev de grekiska 

influenserna del av fundamentet för Rom – rättigheterna knutna till det demokratiska systemet. 

Judéen (Iudaea) erövrades 63 f Kr och Egypten (Aegyptus) 30 f Kr. Rom hade dryga miljonen 

invånare, men var ett stort undantag. De tio största städerna därutöver hade kring 100 000 

invånare och resten var relativt små städer med ca 10 000 invånare. Claytor och Bagnall redogör 
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för förändringarna i den romerska folkräkningen och förändringarna som ledde fram till 

införandet av den romerska provinsiella folkbokföringen under Augustus från år 3 e Kr.45 Enligt 

dem så var folkräkningarna en av de viktigaste företeelserna både för att a) manifestera makten 

i Rom, b) visa på Roms styrka och samtidigt få både c) kontroll över befolkningen i provinserna 

tillsammans med d) skatteintäkterna. Enligt Claytor och Bagnall utökade Augustus både 

omfattningen av folkräkningen och individualiserade den successivt under sin regeringstid. 

Augustus influerades av det egyptiska nomes-systemet – både för att det var effektivt och för 

att det fanns ett sedan tusentals år tillbaka justerat system för att folkbokföra och beskatta Roms 

numera nästa största provins. Om nu de två största provinserna kan delas upp i mindre enheter, 

räknas och sammanställas – borde man inte kunna göra det på hela imperiet? Där började 

kanske Augustus tanke. Redan 27 f Kr genomförde Augustus den första provinsiella 

folkräkningen (om vi undantar Egypten där den redan var etablerad) och den skedde i Gallien 

och norra Spanien 27 f Kr.46 Områdena delades in i mindre områden och hela befolkningen 

räknades in. Det blev en succé och folkräkningar planerades för hela riket. Augustus redogör 

för sina folkräkningar.47 Hans första folkräkning genomfördes 28 f Kr, 41 år efter föregående 

som därmed kan dateras till 69 f Kr. Augustus genomförde enligt Res Gestae Divi Augusti 

ytterligare två folkräkningar, 8 f Kr och 14 e Kr.48 Enligt Suetonius och Cassius Dio förekom 

även folkräkningar 18 f Kr och 4 e Kr.49 Den sistnämnda kan vara den som nämns i 

Lukasevangeliet. Det hölls således sex stycken folkräkningar mellan 69 f Kr och 14 e Kr:  69 f 

Kr, 28 f Kr, 18 f Kr, 8 f Kr, 4 e Kr och 14 e Kr. Det som är unikt för den tidiga kejsartiden och 

framför allt Augustus är att han standardiserar förfarandet. Att jämföra den tidiga republikens 

folkräkningar då Rom initialt bara var staden med dess nära omland med den tidiga kejsartiden 

då Rom var ett imperium i sin största utbredning är komplext. Däremot kan det noteras att 

Augustus lagstiftning tillämpas i drygt 200 år med några mindre justeringar.  

 

Registerkomponenter i den romerska folkräkningen 
Det romerska medborgarskapet 

Det romerska medborgarskapet är komplext och kan bättre förstås som ett rättighets- och 

skyldighetssystem där både rättigheter och skyldigheter förändras av många anledningar över 

 
45 Claytor, W G. och Bagnall, R S. 2015. 
46 Claytor, W G. och Bagnall, R S. 2015. 638–639. 
47 Augustus. Res Gestae Divi Augusti. 
48 Gardthausen, V. 2. 311. 
49 Suet. Aug. 35; Cass. Dio. 2.42. 
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tid. Rättigheter dokumenteras i separata handlingar eller stadfästs i lagar. Därmed behövs de 

inte dokumenteras i vare sig folkräkningar eller födelsebevis – något som dessutom underlättar 

administrationen. Den som är slav kan bli frisläppt, den som är romersk medborgare kan förlora 

sina rättigheter, den som är född utanför riket kan få medborgerliga rättigheter genom 

tjänstgöring i armen. Det finns en grundsyn på att den som är född inte heller skall belastas för 

sina föräldrars brister. Familjestrukturen, slaveriet och lagen finns från början. Nya 

samhällsklasser uppkommer i samband med den romerska expansionen från latinska kriget 

(343–338 f Kr) och framåt. I samband med imperiets etablering kring Augustus krävs ytterligare 

lagstiftning och ett globalt förhållningssätt till medborgarskapet och slutligen blir samtliga fria 

invånare i imperiet romerska medborgare i samband med constitutio Antoniniana (även kallat 

Caracallas edikt) 212 e Kr.  

 

Den romerska pragmatismen är kanske en av de stora grundläggande styrkorna, så även med 

hanteringen av befolkningen och appliceringen av romersk lag. Gardner menar att det romerska 

medborgarskapet kan betraktas ur två perspektiv; helleninseringen av Rom under republiken 

fram till Augustus och romanitas av hela imperiet och framför allt de östra provinserna under 

kejsartiden från Augustus och framåt.50 Från att ha varit ett rättighetssystem för befolkningen 

på apenninska halvön konverteras det romerska medborgarskapet till mer av ett 

belöningssystem utifrån lojalitet och goda värderingar. Enligt Sherwin-White etablerades 

många av den grundläggande uttrycken för den romerska identiteten (romanitas) och de 

romerska rättigheterna (medborgarskapet) redan under sexhundratalet f Kr.51 Sherwin-White 

menar att grunden i det romerska medborgarskapet i de topografiska förutsättningarna runt de 

sju kullarna. Han menar att Roms omland bestod av kullar och slätter som medförde att romarna 

behövde definieras sig juridiskt istället för geografiskt. Det fanns omfattande kontakter och 

influenser från andra folkgrupper i omgivningarna: etruskerna i norr, sabinerna i öst och latinare 

och greker i söder. Den som hade stöd för det i romersk lag var romersk medborgare. Grunden 

för det romerska medborgarskapet kom tidigt att utgå från den romerska rätten och lagen – 

individen får rättigheter utifrån lojalitet och relation till staten istället för genom blod och 

härkomst. Principen är så pass tidig att den till och med speglas i mytologin; när Romulus 

besegrade sabinerna lovades krigsfångarna medborgarskap mot lojalitet mot Rom. 

Medborgarskapet byggde således både på rätt och lojalitet. Medgörliga, fogliga, lojala och 

strävsamma människor belönas genom uppgradering eller bibehållande av en hög grad av 

 
50 Gardner, J F. 1993. 1–2. 
51 Sherwin-White, A N. 1973. 9–11.  
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medborgarskap. Detta kom att bli lyckosamt. Romersk medborgare (cives romani) var från 

början den som levde i Rom och denne kunde ha rätt att rösta och ha ämbete (cives romani 

optimo jure) eller inte (cives romani non optimo jure). Kvinnor var cives romani men hade inte 

rätten att rösta och definitivt inte deltaga i de offentliga ämbetena. Dessutom var de romerska 

medborgarna underordnade ett parallellt och ursprungligt familjesystem till medborgarskapet: 

patria potestas-systemet. Patria potestas innebar att en man var familjeöverhuvud och 

målsman för hustru, barn, barnbarn och slavar i hushållet och även ägde all egendom som 

samtliga i familjen hade och nyttjade. 

 

Familjestrukturen och Patria postestas 

Shelton redogör för det romerska familjebegreppet på ett hårdfört sätt och inleder med att 

medellivslängden i Rom endast var 27 år, att 50 % av alla födda inte nådde åldern tio år och att 

föräldrar i Rom varken kunde förvänta sig att barnen överlevde till vuxen ålder eller att de själva 

överlevde tills barnen blev vuxna.52 Adoptioner var vanliga. Familjekonstellationens grund var 

inte det nära släktskapet (farföräldrar, morföräldrar, far, mor, barn och barnbarn) utan 

härkomsten från en ursprunglig släkting vid någon punkt i historien, pater. Familjen (familias) 

bestod av alla som var släkt med farfars far eller farfars farfar, dvs syskon, kusiner och 

nästkusiner. Bland dessa utsågs en pater familias, ofta den som var äldst eller mest inflytelserik 

och i praktiken, på grund av den korta medellivslängden, var det oftast fadern i en liten familj. 

Romersk lag gav denne pater familias en omfattande rätt att styra och kontrollera familjen men 

också en skyldighet att skydda familjen och företräda den offentlig, en rätt som benämns patria 

postestas. Renshaw redogör för att pater potestas var ett trygghetssystem i avsaknaden av ett 

offentligt socialförsäkringssystem.53 Det var enligt Renshaw ett system där pater familias 

förväntades respekt genom exempelvis salutatio, att varje dag bli uppvaktad av sin familj och 

där familjemedlemmarna kunde hoppas på en sportula (liten korg) med mat för dagen. En stor 

del av den romerska lagen handlar just om rättigheter avseende patria postestas – vars makt, 

rättigheter och skyldigheter omfattade samtliga barn, barnbarn, deras fruar samt de slavar som 

ingick i familjen. Skyldigheten var att företräda dem i olika rättsliga tvister och representera 

familjen i alla sammanhang. Detta system är det grundläggande och mest bestående systemet i 

det romerska identitetsbegreppet och förekommer som bas till övriga medborgarskap och 

rättigheter.  

 

 
52 Shelton, J-A. 1988. 16. 
53 Renshaw, J. 2012. 152. 



 

 21 

Tria nomina - det romerska namnet 

Endast romerska medborgare fick bära det tredelade namnet så förekomsten i dokumenten på 

ett tredelat namn (tria nomina) är ett tydligt tecken på romerskt medborgarskap – både med och 

utan rätt att deltaga i val och kandidera.  Namnet består av a) praenomen, b) nomen och c) 

cognomen. Praenomen var både personnamn, förnamn och tilltalsnamn. Nomen var familje- 

eller klannamnet (gens) och benämndes även nomen gentillicum. Cognomen är närmast att likna 

vid ett binamn, något som beskriver personen närmare. Antalet praenomen var mycket 

begränsat. Männen hette ett fyrtiotal namn, varav ca 10–12 var vanligt förekommande och 

samma förhållande rådde bland kvinnorna. I en stad med en miljon invånare eller i ett imperium 

med 100 miljoner invånare kan genom kombinatorisk matematik konstateras att minst 28 000 

män hette Marcus i Rom och 2,8 miljoner romare i imperiet. Nomen fanns det desto fler och 

om det skulle finnas flera Marcus inom samma Nomen kom cognomen väl till pass – att lägga 

till en egenskap, händelse eller något som associeras med personen. År 24 blev det brottsligt 

för någon som inte är medborgare att anta ett tredelat namn och det klargörs att det 

brottsrubriceras som bedrägeri, vilket straffades mycket hårt.  

 

Provinciales använde endast ett eller två namn, ofta sitt och faderns namn, och det vanligaste 

var att bara ha ett namn. Slavar hade inte ens rätt till namn, men i praktiken hade de sitt namn 

från innan de blev slavar eller ett namn som deras ägare gav dem. När de blev frigivna tog en 

manlig slav praenomen och nomen från sin ägare och behöll det namn som han haft som 

cognomen. Detta är ett av många exempel på att individ, klass och medborgarskap ständigt 

hänger ihop. 

 
Romerska samhällsgrupper utan fullt romerskt medborgarskap 

Det romerska medborgarskapet och klassen definierades utifrån en mängd komponenter, som 

också utgjorde identitetsbegrepp. Medborgarskapet var en skala i ett antal steg och vad som 

ingår i medborgarskapet varierar både geografiskt och över tid under den romerska historien. 

Hela provinser kunde få sitt medborgarskap uppgraderat genom kejserligt påbud – exempelvis 

blev hela Hispania omfattat av latinska lagen 74 e Kr och över en natt blev undersåtarna latini 

istället för peregrini. I enlighet med ius civile så var det enbart romerska medborgare som hade 

medborgerliga rättigheter i imperiet. Inom imperiet fanns således runt 30 f Kr tre grupper av 

medborgare: a) cives, b) latini och c) peregrini. Utanför imperiets gränser fanns e) externi, f) 

barbari och g) hostes. Tidigare förekom socii (allierade) - en uppsjö av olika lokala avtal och 

överenskommelser som löpande uppkom sedan den romerska expansionen inleddes på 300-
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talet över den italiska halvön. De blev mycket komplexa och ändrades över tid. Augustus 

rationaliserade organisationen. Romersk medborgare blev den vid födelsen vars båda föräldrar 

var romerska medborgare eller den vars far var romersk medborgare och moder ägde rätten att 

gifta sig romerskt (connubium). Vem och vilka som omfattas både av det romerska 

medborgarskapet samt de olika rättigheterna som fanns att knyta till det varierade över tid. Att 

hävda sitt romerska medborgarskap kunde göras genom att företrädas av pater familias och en 

organisationsstruktur inom familjerna. Människor gick i god för att individen var den som 

denne utgav sig för att vara. Individen hade själv ett stort ansvar för att underhålla sitt nätverk 

för att detta skulle kunna ske. Medan individen bodde på en given ort eller ett definierat 

territorium såg denne till att registrera sina uppgifter vid det lokala registret (tabularium) och 

dessutom säkerställa att ha kopior själv av dokumenten och förvara dem tryggt och säkert.  

 
Sherwin-White redogör för uppkomsten av den första medborgarklassen, latini, utanför det 

romerska medborgarskapet.54 Det latinska förbundet etableras under 600-talet f Kr och utgörs 

av en sammanslutning av 30 byar och stammar i Latium under Alba Longas ledning. I samband 

med att den romerska republiken etableras 509 f Kr så etablerar Rom en allians med Latinska 

förbundet 493 f Kr. 358 f Kr infördes romerskt ledarskap för latinska förbundet vilket 

resulterade i krig mellan de som motsatte sig romerskt ledarskap och de som förordade det av 

olika skäl. Det utmynnade i latinska kriget 343–338 f Kr som innebar Roms seger och kontroll 

över förbundets territorium och upplösning av förbundet. Städerna med latinare benämndes 

municipium och för att säkra makten över området grundade Rom kolonier (coloniae) i dem, 

bosättningar för att säkra erövrat territorium med. De grupper eller stammar som kämpade mot 

Rom kallades latini. De fick ett begränsat medborgarskap. De romerska medborgare som bodde 

i coloniae fick privilegier knutna till sitt medborgarskap.  

 

Soci var de som liksom latini var besegrade motståndare till Rom men soci fanns även utanför 

Latium. Foederati var enligt Smith befolkningsgrupper som Rom gjort fördrag med på olika 

sätt.55 Socii eller foederati och fick ytterligare en annan uppsättning rättigheter i förhållande till 

fullvärdiga romerska medborgare och latini. Den som inte var cives romani, latini eller 

socii/foederati kallades proviciales och hade mycket få medborgerliga rättigheter och de som 

levde i imperiet utan att vara medborgare (men fria) kallades peregrini. Därtill kommer en icke 

försumbar andel slavar och ofria – ungefär 30 % av hela befolkningen. Den slav som blev fri 

 
54 Sherwin-White, A N. 1973. 32. 
55 Smith, W. 1875. 
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fick inte cives romani utan fick istället någon av de lägre rättighetsuppsättningarna beroende på 

tid och plats. Deras barn kunde dock bli romerska medborgare och i samband med Augustus 

lagstiftning, som vi återkommer till senare, fanns ytterligare möjligheter att bli romersk 

medborgare för frigivna slavar.  Slavar var en naturlig och etablerad del redan när De tolv 

tavlornas lag författades, den första lagen som skrevs ner offentligt på 440-talet f Kr.56 Renshaw 

menar att ungefär 30 % av befolkningen i det tidiga imperiet var slavar (vilket motsvarar ca 17 

miljoner personer) och att fördelningen var ungefär lika stor mellan städer och landsbygd.57 

Dessa hade som tidigare redovisa inga som helst rättigheter och inte heller rätt till 

folkbokföring. 

 

Förutom erövringskrig och kampanjer där både krigsfångar (som de 180 000 krigsfångarna från 

andra puniska kriget) och lokalbefolkning (som de 44 000 från erövringen av Salassi i Alperna) 

så kunde även barn som övergivits bli slavar och även barn till slavar. Bradley redogör för 

slaveriets omfattning.58 Under perioden 65–30 f Kr var den årliga försörjningen av slavar till 

Italien allena 100 000 slavar till hela imperiet mellan 50 f Kr till 150 e Kr ungefär 500 000 

slavar per år. Enligt Bradley fanns det två olika legala entiteter avseende slavar: slavar som 

tillhörde familjer på landet (familia rustica) och slavar som tillhörde familjer i staden (famila 

urbana).59 Det gjorde föga skillnad för slaven själv, men på landsbygden sågs slaveriet som 

mer nödvändigt – utan dem stannade produktionen. Det är fascinerande att till och med i 

slaveriet gjorde romarna ändå skillnad mellan olika grupper. Harrison redogör för att det fanns 

straffslaveri – att den som stulit från någon skall tjänstgöra som slav hos denne under viss tid 

eller tills skulden är betald.60 En straffslav hade ingen ägare (utan var sin egen) men för allt 

annat var denne slav. Harrison fångar ett rättsfall där till och med den romerska lagen var osäker 

på om individen reducerats till slav eller om denne var tillfälligt slav utifrån annan lagstiftning 

och rättstillämpning av slavar.61 Harrison ger också exempel på där individer kunde förvisas 

eller dömas till slaveri på olika sätt. Ur ett identitetsbegrepps och certifikat-perspektiv är det 

frågan om vilka dokument dessa hade eller garantier över huvud taget för att en dag komma ur 

sitt slaveri när straffet var avtjänat. Detta är en ytterlighet på den romerska glidningen i 

definitionen av medborgarskapet.   

 
56 Bradley, K. 1994. 16–18. 
57 Renshaw, J. 2012. 174. 
58 Bradley, K. 1994. 32. 
59 Bradley, K. 1994. 58. 
60 Harrison, D. 2006. 129. 
61 Gai. Inst. 3. 189. 
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Uppkomsten av födelsebevis och certifikat 
Augustus kom att stifta ett antal lagar under sin regeringstid och lagarna tillkom för att stärka 

ideal som Augustus förespråkade. Bland födelsecertifikaten förekommer två av lagarna 

redovisade vid namn: lex Aelia Sentia (4 e Kr) och lex Papia Poppaea (9 e Kr).  

 

Den förstnämnda lagen hade som främsta synbara syfte att begränsa frisläppande av slavar och 

den senare hade till syfte att främja och ge privilegier till gifta par. Lagen kan dock läsas med 

andra ögon: lex Aelia Sentia skyddade det romerska medborgarskapet från inflation och 

tydliggjorde vad som gäller för romerskt medborgarskap. Om en slav var under trettio år och 

dennes ägare var skuldsatt eller försatt i konkurs (och därmed inte kunder försörja sitt hushåll) 

så fick slaven romerskt medborgarskap. Annars var normalförfarandet att denne blev så kallad 

peregrini dediticii eller peregrini. Vi skall inte ytterligare fördjupa och i hela den legala 

rättspraxisen av lex Aelia Sentia, men ur denna kandidatuppsats perspektiv finns ett särskilt 

intressant område. Det skapade nämligen en lagstadgad möjlighet för någon som varit slav och 

blivit frigiven att bli romersk medborgare: om en slav blev frigiven och var under trettio års 

ålder och hade barn med en fri eller frigiven kvinna och de tillsammans hade ett barn som var 

minst ett år gammal så kunde hela familjen få romerskt medborgarskap. Om det var 

dokumenterat uppnåddes samma resultat för de kvarlevande om fadern dog innan tidpunkten 

inträffade. Det gjorde det naturligtvis mycket angeläget att registrera ett gemensamt barns 

födelse och se till att upprätta ett födelsebevis. Beviset var inte bara en identitetshandling utan 

även en värdehandling och en garanti för privilegier och samhällsklass som individen annars 

inte skulle kunna uppnå. 

 

Om slaven var yngre än 30 år gammal så kunde befrielseprocessen ske genom att ett familjeråd 

(consilia) beslutade i ärendet. Sådana hölls vid på förhand givna tillfällen i Rom och i 

provinserna. Alla slavar kunde bli medborgare med fulla rättigheter om ägaren hade skulder 

och godkände att slaven befriades. Om slaven inte hade fulla medborgerliga rättigheter kunde 

sådan erhållas genom att slaven gifte sig med en fri romersk kvinna och hade ett barn med 

henne som var minst ett år gammalt. Detta behövde bevisas för magistraten eller guvernören. 

Om fadern var död vid detta tillfälle kunde processen ändå genomföras av modern. Intressant 

är att detta infördes av Augustus för att öka nativiteten i imperiet vid tillfället – det fanns en 

medvetenhet om att befolkningen åldrades och befolkningsökningen minskade. Dessutom 

infördes kravet på att var gift eftersom Augustus var av uppfattningen att moralen i imperiet 
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var i förfall och ville stävja detta. Lagens syfte avseende lex Aelia Sentia är således att begränsa 

möjligheten att befria slavar men den kom indirekt att även definiera vem som inte var slav och 

därmed också vem som var medborgare.62 Enligt lex Papia Poppaea så registrerades endast 

äkta barn till romerska medborgare i registret. Det gick dock att upprätta s k testatio och 

professio genom att båda föräldrarna till barn utanför äktenskapet vittnade om det i vittnens 

närvaro.63 Bruket ändrades i samband med upprättandet av vita marci där varje romerskt barn, 

oavsett inom eller utom äktenskapet, skulle registreras – detta för att arvskifte skulle kunna 

genomföras korrekt när det blev aktuellt. Om en av föräldrarna inte var romersk medborgare 

definierades barnet som peregrinus eller peregrina i enlighet med lex Minicia. De registrerades 

inte i de vanliga registren, men kunde registreras i lokala register - endast pojkar registrerades.64 

 

Gardner beskriver den romerska lagen ur ett folkbokförings- och identifieringsperspektiv 

utifrån två dimensioner: a) pater och familjehuvud hade en avgörande roll för att identifiera 

dem som lydde under denne och b) det romerska samhället var uppbyggt på ansikte-till-ansikte-

kommunikation – individerna träffades och förväntade sig fysiskt närvaro vid alla legala 

händelser.65 I samband med transaktionerna fanns många vittnen som kunde intyga händelserna 

senare. Regeln var att förhandlingarna var öppna och systemet möjliggjorde ett deltagande av 

många även i ett analfabetiskt sammanhang. Att hävda sin identitet gjordes genom att kontakta 

sitt familjeöverhuvud, som därefter fysiskt begav sig till den plats där identifiering krävdes. 

Systemet kan liknas vid en slags hierarkisk edgång, där rang i hierarkin gick före antal fränder 

(som i det skandinaviska edgångssystemet). Det fick helt enkelt skickas bud efter dem som 

krävdes för att styrka en viss typ av transaktion, och när de ankom kunde transaktionen 

genomföras. Schultz 66 beskriver att ett romerskt födelseregister upprättades av Augustus som 

konsekvens av framför allt två lagar: lex Aelia Sentia (4 e Kr) och lex Papia Poppaea (9 e Kr). 

Lagar avseende befolkningsregister och födelseregister ändras över tid och även om det 

fortfarande under Justinianus kan läsas om lagstiftning kring befolkningsregister i corpus iurus 

så lades grunder och definitioner under Augustus. I Vita marci och Apologia (ca 158 e Kr) finns 

också senare belägg för födelseregister, som skulle kunna förläggas ca 40 år tidigare, under 

Trajanus och Hadrianus styre.67 

 
62 Gardne, J F. 1993. 43.   
63 Schultz, F. 1942. 81. 
64 Schultz, F. 1942. 83. 
65 Gardner, J F. 1993. 179. 
66 Schultz. 1942. 80. 
67 Apul. Apol; Plut. Vita Marci. SHA9. 7–9. 
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I Constitutio Antoniniana (212 e Kr) och även i Corpus Iuris beskrivs registreringen under 

Justinianus. De flesta tidigare dokument försvann i samband med Diocletianus men företeelsen 

att registrera födda barn fortsatte. Schultz skriver:  

 
”The professio liberorum is, like every technical professio, a declaration before a magistrate”..” According to the 

constitutio Marci the professio liberorum had to be made in Rome at the Aerarium Saturni, in the provinces at the 

tabularium publicum of the praeses provinciae. Certainly, this was not an innovation of Marcus. Apuleius mentions 

the tabularium publicum, and our documents show that in Egypt, before Marcus, the professio was made at the 

tabularium praefecti Aegypti. In Rome another tabularium than that in the Aerarium Saturni can scarcely be taken 

into consideration. Which tabularium was competent probably depended on the birthplace or the domicile of the 

parents.” 68 
 

Individen registrerade sig lokalt baserat på födelseort eller föräldrarnas boende och det fanns 

flera register i Rom. Cicero framlägger på 70-talet f Kr att den som är romerska medborgare 

endast behöver säga ”civis romanus sum” för att bevisa sitt romerska medborgarskap.69 Endast 

romare bar toga och andra liknade attribut existerade. Samtidigt fanns det register och 

förteckningar över åtminstone samtliga som var romerska medborgare, både i regionala och 

lokala register. Sannolikt har det även gått att skicka efter information mellan arkiven, men få 

dokument finns bevarade. Gardner redogör för media för dokumentation i Rom: trä, diptyker 

och papyrus.70 Trä var normalt sett vanliga träbitar som det skrevs på med bläck eller färg. 

Diptyker var träskivor bestrukna med vax som det skrev i med en slags penna – en stylus. 

Papyrus var pressade fibrer av papyrus i olika lager som det skrevs på med bläck. Vax har den 

besvärliga egenskapen att det smälter vid ganska låg temperatur, men vanligt bivax smälter inte 

förrän vid ca 60 grader.71 Papyrus faller snabbt isär och har svårt att sparas över tid. Nära nog 

alla fynd av dokument idag är diptyker och det går att läsa vad som stod skrivit i dem genom 

att läsa ristningarna i träet (under vaxet). Vaxet finns inte mer än fragmentariskt bevarad. Som 

framgår av redovisningen hittills finns inte en enda typ av certifikat. Medborgaren har ett antal 

handlingar från sitt liv som bevisar dennes identitet, medborgarskap och rättigheter samt de 

förtjänster som rättigheterna vilar på. Vidare finns hos staten dokument med domar som 

redovisar förlorade rättigheter för medborgaren. Det förefaller vara så att identitetshandlingen 

registrerades i det lokala arkivet och sedan hade individen en kopia som denne själv ansvarade 

 
68 Schultz, F. 1942. 83. 
69 Cic. Verr. 2.5.162. 
70 Gardner J F. 1993. 179. 
71 Buchwald, R. et al. 2008. 
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för. Medan det idag är originalet som är viktigast att bevara så var det då kopian som blev 

originalet eftersom originalets beständighet inte garanterades. Det var ägaren av certifikatet 

som ansvarade för att se till att uppgifterna fanns registrerade hos myndigheterna, inte tvärtom. 

Även Welch och Lambert beskriver plattor och deras utseende och funktion. De hävdar att det 

finns ca 150 källor som beskriver 1000 olika dokument som är bevarande i form av diptyker av 

olika slag.72 Det framgår inte vilka och hur många som är certifikat med identitetsbegrepp på 

och det hade krävt en djupare och omfattande analys för att gå igenom dem. Slutsatsen är att de 

certifikat som återfinns är behändiga med ungefär samma storlek som en mobiltelefon eller en 

plånbok och tåligare än ett papyrusdokument, även om vaxet skulle kunna skadas eller smälta. 

Ando diskuterar även att även om det bara finns födelsebevis kvar från Egypten så visar många 

källor att de användes i stor omfattning över hela imperiet.73 Födelsebevis och 

befolkningsregister introducerades av Augustus och samtliga romerska register och bevis skulle 

vara författade på latin och innehålla namn och födelsedatum. Av dessa uppgifter tillverkades 

kopior som skrevs ned antingen på papyrus eller diptyker och som människor bar med sig eller 

hade i sina ägo. Ando hävdar att alla funna romerska personbevis kommer från Egypten, där de 

kunnat bevaras av gynnsamt klimat.  

 

Som tidigare nämnt så nämner Parkin att det finns 21 kopior av födelsebevis bevarade.74 Parkin 

refererar till Schultz och ytterligare tre dokument som är funna eller dokumenterade därefter.75 

Det märkliga är Schultz lista omfattar sexton dokument – elva avseende barn från romerska 

äktenskap och fem barn från andra förhållanden. Parkin talar om fjorton dokument avseende 

barn från romerska äktenskap och sju från andra förhållanden. Merparten av dem har 

dokumenterats av Schultz och Sanders.76 Kelsey hävdar att det finns flera bevarade 

födelsehandlingar bevarade från Egypten men före 1906 var inga romerska födelse- eller 

personbevis kända (vilket visar sig vara fel om Oxhyrynchus-dokumenten inkluderas). 77 

Schultz sammanställer de som var identifierade i början av 1940-talet och delar in dem i två 

grupper; handlingar avseende a) legitima och b) illegitima barn.78 Den förstnämnda gruppen 

består av 11 dokument utställda 62–194 e Kr och den andra av fem dokument mellan 94– 

145 e Kr, totalt 16 dokument.  

 
72 Welch, J och Lambert, K D. 2006. 
73 Ando, C. 2013. 355. 
74 Parkin, T G. 2003. 178. 
75 Schultz, F. 1942. 
76 Schultz, F. 1942; Sanders, H A. 1927; Sanders, H A. 1931; Sanders, H A. 1937. 
77 Kelsey, F W. 1923. 
78 Schultz, F. 1942. 78. 
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Redovisning av romerska födelsebevis och certifikat 
Följande bilaga omfattar samtliga födelsebevis som hittills är funna och bevarade och som utgör 

grunden för analys i denna uppsats. 

 

Alexandria Museum (94) 
Dokumentet beskrivs av Schultz som ett av de romerska och på latin författade födelsecertifikat 

som finns kvar och att det är från 94 e Kr. Parkin refererar indirekt till det också som ett av de 

tjugotalet som är bevarade. Däremot finns inga ytterligare referenser till dem mer än att Schultz 

anger att det är från museet i Alexandria.  

 
Berlin Griechische Urkunden 1690 – Longinia (7 januari 131) 
Dokumentet är den första av fem diptyker som Zucker hittade vid utgrävningarna i 

Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) vintern 1908–09.79 Bara den första sidan i diptyken är 

bevarad i sin helhet och både fram- och baksida kan läsas. Träet i diptyken är välbevarat men 

vaxbestrykning är helt borta och den ursprungliga texten skriven i vax kan läsas i det under 

vaxet liggande trälagret. På utsidan har det skrivits med bläck. Dimensionerna på diptyksidan 

är 188 x 150 mm och proportionerna mellan dem är 1:1,25. En förstärkning i till synes brons 

finns på kortsidorna. På vänster sida finns ett hål för att knyta igen (låsa) diptyken och på 

högersidan tre hål som utgjort bindningen. Vaxområdet är 137x107 mm stort. Insidan består av 

nio rader text på latin och fyra rader text på grekiska. Utsidan har åtta rader text på latin och tre 

rader på grekiska. Texten på insidan (vaxsidan) är författade i liggande läge och texten på 

utsidan är författade i stående läge. Båda sidor redogör för samma sak och samma text: Soldaten 

Epimachus i kohort II från Thebe (Luxor), Longius son, tillkännager sin dotter Longinias 

födelse den 7 januari 131. Moder är hans konkubin Arsus, Lucius dotter. Det saknas datum för 

när födelseanmälan och registrering gjordes och när certfikatet utfärdades.  

 

Berlin Griechische Urkunden 1691 – Marcus Sentius Aquila Kreson (9 juni 109) 
Dokumentet80 är den andra diptyken som Zucker hittade vid utgrävningarna i Philadelpheia 

(Gharabet el-Gerza) vintern 1908–09. Diptykens båda delar är bevarade så dokumentet består 

av fyra sidor (A:1–2 och B:1–2). Del A består av ett tjugotal fragment och är bevarad ungefär 

till hälften. Del B består också av ett tjugotal fragment men en större del av texten är bevarad. 

Det går att urskilja att texten är författad i liggande format på insidans vaxbestrukna delar (med 

 
79 BGU. 1690. 
80 BGU. 1691. 
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början vid bindningen i mitten och utåt). Texten på utsidan är skriven med bläck och är skriven 

i stående läge. En omfattande restaurering är gjord av dokumentet då det till del spruckit och 

sönderfallit. På del A kan den fulla bredden på vaxområdet fastställas (97 mm) men inte 

längden. På del B går det däremot att läsa ut längden (125 mm) men inte bredden. Eftersom de 

var symmetriska går det att antaga att vaxområdet var 125x97 mm. Vi vet också att ramens 

tjocklek runt vaxområdet var 13 mm så yttermåtten skulle sannolikt vara (125+13) mm och 

(97+13 mm) = 138x110 mm. Proportionerna är således 1:1,25. Sanders nämner en son född 9 

juni 109 e Kr (Record 1691), under Trajanus tolfte år men att barnets namn är okänt. 81 Sedan 

Sanders tolkade diptyken har ytterligare tolkning kunnat göras. Texten beskriver en avskrift 

gjord den 30 juni 109 av en födelseanmälan gjord den 27 juni där Lucius Sentius Saturninus 

anmäler att dennes son Marcus Sentius Aquila Kreson föddes den 9 juni och att moderns namn 

är Gallia Charite. Texten är helt på latin och består av två plattor med en upprepning av texten 

på baksidan. Diptyken har datum för både födelse, födelseanmälan och certifikat och det 

framgår att det tog 18 dagar från födelse till registrering och 21 dagar från födelse tills 

certifikatet var upprättat. I dokumentet finns en census-referens i form av faderns inkomst.82 

 

Berlin Griechische Urkunden 1692 – Marcus Valerius (18 augusti 144) 
Dokumentet är den tredje diptyken som Zucker hittade vid utgrävningarna i Philadelpheia 

(Gharabet el-Gerza) vintern 1908–09.83 Båda delarna av diptyken är bevarade. Diptyken har 

dimensionerna 176x137 mm vilket ger proportionerna 1:1,28. Den är vaxbestruken med allt 

vax intakt på båda sidorna och skrivytan är 140x100 mm. Texten kan tydligt läsas och är skriven 

i liggande format med början i bindningen. Bindningen har tre hål och förslutningen har ett hål 

i nederkanten. Texten består av 19 rader på latin och redogör för att den är en avskrift gjord den 

15 oktober 144 av en födelseanmälan gjord den 12 september där Marcus Valerius Turbo 

tillkännager att sonen Marcus Valerius föddes den 18 augusti 144 och att modern är Antonia 

Casullus. Kelsey skriver:  

 
“A similar tablet, which has not yet been published, is in Berlin, and I am indebted to Professor Schubart for a 

transcription of it. It dates from the year 144 A.D. and belongs in a class with the Cairo diptych; for it is a copy of 

a record of a birth recorded in the Great Atrium in Alexandria.” 84 
 

 
81 Sanders, H A. 1927. 411. 
82 Sanders, H A. 1931. 63–64. 
83 BGU. 1692. 
84 Kelsey, F W. 1923. 



 

 31 

Dokumentet är en kopia av originalet som finns registrerat i det stora registret (Atrium 

Magnum) i Alexandria. Här nämns således registret som referens till dokumentet i texten. 

Dessutom framgår att det tog 25 dagar från födelse till registrering och 58 dagar från födelse 

till upprättande av certifikatet. I dokumentet finns en census-referens i form av faderns 

inkomst.85 

 

Berlin Griechische Urkunden 1693 – Okänd (29 augusti-31 december 144) 
Dokumentet är den fjärde diptyken som Zucker hittade vid utgrävningarna i Philadelpheia 

(Gharabet el-Gerza) vintern 1908–09.86 Endast ena delen av diptyken finns kvar men den är 

mycket välbevarad och mäter 171x132 mm, vilket ger proportionerna 1:1,30. Skrivytan utgörs 

av en vaxbestrykning som är bevarad och som mäter 131x95 mm. Skrivningen är gjord i 

liggande form med början vid ytterkanten och sedan löper texten ner mot bindningen. De tre 

hålen framgår tydligt för bindningen och likaså låsningen. Det framgår av texten att dokumentet 

är författat i Hadrianus åttonde år, vilka som var konsuler aktuellt år och att dokumentet är en 

kopia av originalet i Atrium Magnum i Alexandria (liksom BGU1692). Vi kan tolka att barnet 

föddes någon gång mellan den 29 och 31 december 144 men sedan slutar texten (eftersom den 

fortsätter på den förlorade avskriften). Vi vet således varken vem fadern, modern eller barnet 

var eller när födelsen registrerades och certifikatet upprättades. 

 

Berlin Griechische Urkunden 1694 – Marcus Lucretius Numisianus (19 juli 163) 
Dokumentet är den femte diptyken som är funnen i Philadelpheia (Gharabet el-Gerza) vid 

Friedrich Zuckers utgrävningar vintern 1908–09.87 Diptykens båda delar finns bevarade men är 

spruckna och fragmenterade. Del A är 151x114 mm och del B är 154x118 mm. Proportionerna 

är 1:1,32. Skrivytorna i vax är 121x85 mm respektive 125x87 mm. På del A är två av tre hål i 

bindningen bevarade samt låsningen medan på del B finns endast låsningen bevarad. Texten är 

författad i liggande format i vaxet medan det är författat i stående format med bläck på utsidan 

på båda delarna. Det är mer omfattande än de andra och har en annan lydelse jämfört med övriga 

BGU-diptyker. Inledningsvis börjar den med sedvanlig redogörelse av dateringsskäl: vem var 

konsul och vem var kejsare aktuellt år. Vi får också reda på att originalet är lagrat i stora registret 

(Atrium Magnum) i Alexandria och att detta är en kopia gjord den 22 november 163 av 

originalet som är en födelseanmälan registrerad den 9 augusti 163 av ett barn som föddes den 

 
85 Sanders, H A. 1931. 63–64. 
86 BGU. 1693. 
87 BGU. 1694. 
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19 juli 163. Fadern är Marcus Lucretius Octavianus, sonen heter Marcus Lucretius Numisianus 

och modern heter Julia Cuaiane. Därmed kan vi också sluta oss till att det tog 20 dagar från 

födelse till registrering men hela 125 dagar tills certifikatet upprättades. Av någon anledning 

har fadern själv inte kunnat göra anmälan av sin sons födelse utan den har istället gjorts av 

Publius Cornelius Bassus. För att det skall vara möjligt att göra har det krävts sju vittnen med 

anknytning till händelsen och dessa namn finns nedtecknade på utsidan av dokumentet. Om det 

har skett i samband med upprättandet av dokumentet eller senare framgår inte, men det är 

intressant att notera att viss grad av edgång har krävts. 

 

Cairo 29807 – Julia Ammonarius (20 augusti 148) 
Dokumentet är funnet i Arsinoites vid Krokodilopolis (Medinet el Fayum). 88 Enligt Kelsey en 

vaxad diptyk.89 Den är även beskriven av Seymour de Ricci och är (åter)funnen i Egyptiska 

museet i Kairo.90 Coles har fotograferat av dokumentet i början av 1978 och det har fått 

fotodokumentsidentitet 67 236.91 Dessvärre har inte något fotografi av Cairo 29807 kunnat 

hittas. Kelsey redogör för textens innehåll: Tiberius Julius Diocurides låtit anmäla att dennes 

dotter fötts den 20 augusti 148 och att hon döpts till Julia Ammonus och att moderns namn är 

Julia Ammonarion. Lite lustigt noterar Kelsey vidare:  

 
“The place of record was Alexandria, not, however, in the Forum of Augustus, as in our tablet, but in the Great 

Atrium, atrio magno, whatever that was.”92 

 

Tydligen är det inte heller helt klart för Kelsey vad som avses med det stora atriet (i Alexandria) 

och han verkar inte vara särskilt intresserad av att undersöka det närmare utifrån texten att 

döma. Sanders däremot är intresserad av Atrium Magnum och beskriver fem dokument av de 

bevarade som upprättade där – bland annat BGU 1692, 1693 och 1694.93  Ando har översatt 

hela Cairo 29807 till engelska där både födelsebevisens disposition och innehåll framgår: 

 
”When C. Bellicius Calpurnius Torquatus och P. Salvius Julianus were consuls (AD 148) on 11 November in the 

twelfth year of Imperator Caesar T. Aelius Hadrian Antoninus Augustus Pius, on the seventh day in the month 

 
88 Winter, J G. 1936. 153; Depauw, M., Gheldof, T. 2014. Cairo 29807. 
89 Kelsey, F W. 1923. 
90 de Ricci, S. 1920. 
91 Coles, R. 1978. 223–231. 
92 Kelsey, F W. 1923. 
93 Sanders, H A. 1931. 74. 
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Hathyr, in Egyptian Alexandria, this copy was made and certified from the white board of registrations of freeborn 

children that is postet in the Atrium Magnum, on which was written what is written below: 
 

When C. Bellicius Calpurnius Torquatus och P. Salvius Julianus were consuls, in the twelfth year of Imperator 

Caesar T. Aelius Hadrian Antoninus Augustus Pius, when M. Petronius Honoratus was the prefect of Egypt, 

registrations of children were received without official investigation. From tablet 5, after page 3: on 14 September 

Tiberius Julius Discorides HSS V has declared his daughter, Julia Ammonus, born to him by the woman Julia 

Ammonarius on 20 August of that year, to be a Roman citizen, according to the record book.” 94 

 

Vi kan därigenom utläsa att certifikatet utfärdades den 11 november, födelsen registrerades den 

14 september och Julia föddes den 20 augusti. Det tog således 25 dagar från födelse till 

födelseregistrering och 83 dagar från födelse till dess att certifikatet var upprättat.  

 

Cairo 29812 – Gaius Valerium? (23 juli 62 e Kr) 
Det framgår dessvärre inte varifrån dokumentet kommer från första början i de efterforskningar 

som är gjorda inom ramen för denna uppsats och en bild på Cairo 29 812 har inte heller kunnat 

analyseras. Därför blir beskrivningen andrahandskällor. Dokumentet är diptyk av trä försedd 

med vaxöverdrag.95 Det är det äldsta dokumentet vi har tillgång till och finns även beskrivet av 

Sanders i sin latinska form.96 Det har inte varit möjligt att hitta en komplett översättning och 

tolkning från latin och den befintliga texten innehåller många förkortningar och därmed svår 

att korrekt härleda. Texten lyder: 
”P. Mario L. Asinio Gallo cos 
X K Augustas 
Anno VIII Neronis Claudi Caesaris 
Augusti Germanici Imp. Mense 
Ephip die XXIX 
Alex. Ad Aeg. 
Descriptum et recognitium ex tabu- 
la profssionum quibus liberi 
nati sunt quae tabula proposita 
erat in Atrio Magno in qua scri- 
ptum erat id quod infra script[..] 
L. Iulius Vestinus praf Aeg 
 
Liberi nati sunt quae tabula 
Proposita erat in Atrio Magno 
in qua scriptum erat id quod in- 
fra scriptum est 
L. Iulius Vestinus praef. Aeg[y-] 
Pti nomina eorum qui setem t[es-] 
t[i]um praesentia liberos inge- 
n[u]os natos sibi professi sun propos[ui] 

 
94 Ando, C. 2010. 355. 
95 Braund, D. 1985. 
96 Sanders, H A. 1936. 154–155. 
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P. Mario L. Asinio Gallo cos  
XCII K. Augustas 
T Valerius Pomp Mariscus HS CCLX[..] 
t a[.] filium natum C Valerium [.]u[..] 
[---] e Crecentia Pomonia [….] 
III Non Iu[l]ias q p f c r e[..] a[.] 
Ca[l]en[……………. 
..es…………………”97 
 
Tolkningen blir att dokumentet är upprättat i Atrio Magno och om ordningen på namnen antas 

vara fader, barn och därefter moder så har Titus Valerius Pomp Mariscus fått en son, Gaius 

Valerium, tillsammans med Crecentia Pomonia. Slutsatser om hur lång tid det tagit mellan 

födelse och registrering respektive upprättande av certifikat har inte kunnat göras. 

 

Corpus Papyrum Latinarum 163 – Okänd (5 januari 240) 
Dokumentet tillhör samlingarna från Oxyrhyncus och beskrivs första gången 1940. Dokumentet 

är författat både på latin och grekiska och är jämfört med den sedvanliga deklarationen vi ser 

under 100-talet betydligt mer kortfattad.98 Utöver dateringen med referenser till styrande i 

region och rike kan vi inte utläsa andra namn om vem dokumentet avser. Cavenaile menar att 

barnet antingen är grekiskt eller grekisk-egyptiskt eftersom det kan utläsas att barnet är fött den 

5 januari 240 men att födelsen registrerades först den 17 mars 242. Det är således två år, två 

månader och 12 dagar mellan födelse och registrering, något som i romerska sammanhang tar 

veckor.  

 
Corpus Papyrum Latinarum 164/Papyri Michaelidae 61 (andra århundradet) 
Dokumentet är ena delen av diptyk där bara en bråkdel är bevarad texten är mycket 

fragmentariskt.99 Det framgår av dispositionen att det rör sig om ett födelsecertifikat men 

mycket mer än så går inte att tolka med säkerhet. Cavenaile beskriver texten och endast ett tiotal 

ord är bevarade av grundtexten samt namnen på tre vittnen.100 

 

Oxford Bodleian Library MS 16/32409 – Okänd (147) 
Dokumentet är en diptyk som förvärvades den 23 oktober 1896 till en privat samling.101 Det 

förefaller vara frågan om en halv diptyk med en vaxbestruken träskiva med dimensionerna 

176x67 mm. Den är skadad och monterad mellan två glasskivor. Ena sidan är vaxbestruken 

 
97 Winter, J G. 1936. 154. 
98 Cavenaile, R. 1958. 281. 
99 CPL 164. 2005. 
100 Cavenaile, R. 1958. 282. 
101 Madan, F. 1924. 153–154. 
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med en försänkning och den är författad i liggande format. Det finns ett hål i nederkanten men 

det finns ingen beskrivning av bindningshål vilket indikerar att den är skadad längs bindningen. 

Eftersom det framgår att de inledande raderna är kvar så finns det skrift längs låskanten in mot 

bindningen. På utsidan är den författad med bläck och i stående läge och omfattar fjorton rader 

på latin. Det går att utläsa dateringsreferenserna till kejsare och konsul samt lokal guvernör i 

Egypten, men därefter går inget mer att uttyda. Vi vet inte vem dokumentet omfattar och har 

inga andra datum att tillgå. 

 

Papyri Oxyrhynchus VI 894 – Okänd pojke (195–196) 
Dokumentet hittades i Oxyrhynchus i Egypten 1896. Dokumentet är författat på papyrus och 

mäter 108x94 mm. Det framgår av dokumentet att det är upprättat i Alexandria och lyder:  

 
”In the…year of the Emperor Caesar Lucius Septimus Severus Pius Pertinax Augustus Arabicus Adiabenicus, in 

the month…, at Alexandria on the coast of Egypt, before Marcus Ulpius Primianus, prefect of Egypt,…has 

declared a son, named…nus, born to him and Ulpia Sabina on the 16th….,being an inhabitant of Oxyrhynchus. I 

(signatur), declare that a son has been born to me…”102 

 

Det framgår att det är upprättat i Alexandria samt innehåller dispositionen för ett 

födelsecertifikat. Vi vet att en son föddes den 16:e någon månad och hade ett namn som slutade 

på -nus samt att modern hetta Ulpia Sabina. Det är upprättat antingen 195 eller 196 e Kr men 

några andra datum förekommer inte.  

 

Papyri Oxyrhynchus XXXI 2565a-b – Okänd (26 maj-24 juni 224) 
Dokumentet är författat på papyrus och består både av latin och grekisk text.103 Det framgår att 

det avser ett födelsecertifikat då den första delen av det är bevarad till stora delar – när det är 

författat, att det är författat i Alexandria och att det är en avskrift av ett original. Däremot är all 

information om vem det avser och dennes föräldrar förlorat. Det enda vi kan uttyda av 

dokumentet är att det är upprättat någon gång mellan 26 maj och 24 juni 224.  

 

 
102 Grenfell och Hunt. 1908.  213–215. 
103 Barns et al. 1966. P. Oxy. 31.2565a-b. 
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Tabulae Heraculanenses 1.5 – Okänd (60) 
Dokumentet refereras till av Parkin, men citeras inte någon annanstans och referensen är 

otillräcklig för att kunna göra en framgångsrik efterforskning efter källmaterialet.104 

 

University College London – Okänd (25 april 127) 
Dokumentet beskrivs av Bell.105 Dimensionerna på objektet är 150 x 96 mm och består av ena 

delen av en diptyk med tre hål på ena långsidan och ett hål på den andra. Hon menar att 

dokumenten normalt var författade både på utsidan och insidan av träskivan, på insidan i vax 

och på utsidan med bläck. I det här fallet är det enbart skrivet med bläck både på in och utsidan. 

Det förekommer sju vittnen med sigill. Texten redogör för att Marcus Lucretius Clemens vittnar 

om att dokumentet är upprättat den 7 maj 127 avseende en födelse som skett 25 april samma 

år. Fadern tillhör auxilleries (stödtrupperna) i Thracum, en legion som normalt var baserad i 

Syrien och Judéen normalt.106 Fadern är inte romersk medborgare så det enda sättet att säkra ett 

eventuellt framtida medborgarskap (när fadern lämnar armen) är att upprätta ett informellt 

dokument som detta.  

 

University of Michigan 766 – Herennia Gemella (11 mars 128) 
Dokumentet köptes i Kairo 1922 och varifrån det kommer från början är oklart. Kelsey 

beskriver att dokumentet hittades i Fayyum i Egypten och fördes till London 1922 för att 

översättas och köptes därefter av universitetet i Michigan i januari 1923.107 Kelsey beskriver att 

diptyken är 170x135 mm och att den är välbevarad. Dokumentet är välbevarat och ett bra och 

tydligt exempel på ett komplett födelsecertifikat. Dokumentet består av en komplett diptyk med 

fyra sidor som är 6 x 11 tum och varje sida är 1/8 tum (3 mm) tjock och har blivit täckta med 

ett tunt lager svart vax. På utsidan finns hela texten författad med bläck som finns på insidan 

författad i vax, vilket vi känner igen från flera av de beskrivna diptykerna. Dessutom 

förekommer namnen på sju vittnen efter texten på utsidan. Det är skrivet på latin och har blivit 

översatt i sin helhet enligt följande:  

 
“When Lucius Nonius Torquatus Asprenas was consul for the second time, with Marcus Annius Libo as colleague 

[A.D. 128], on April 13th, in the twelfth year of the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, on the 18th day of 

the month Pharmuthi, at Alexandria on the coast of Egypt, a copy was made and verified from a record of 

 
104 Parkin, T G. 2003. 178.  
105 Bell, H I. 1937. 
106 Erdkamp, P. 2011. 242. 
107 Kelsey, F W. 1923. 
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declarations of births of children, which record had been posted in the Forum of Augustus; wherein is written that 

which is written hereinunder:  
 

"In the consulship of Marcus Claudius Squilla Gallicanus and Titus Atilius Rufus Titianus" [A.D. 127], "in the 

twelfth year of the Emperor Caesar Trajan Hadrian Augustus, when Titus Flavius Titianus was Prefect of Egypt, 

acknowledgments of the births of children were received for record without judicial cognizance; " Wherein there 

was written on tablet 8, page 2, in larger letters, when Lucius Nonius Torquatus Asprenas was consul for the 

second time with Marcus Annius Libo, and after other entries on page 9, under the date of March 27th: 'Gaius 

Herennius Geminianus, whose census rating is 375 [thousand] sesterces, [declared] that a daughter, Herennia 

Gemella, was born to him on March 11th, the mother being Diogenis Thermutharion, daughter of Marcus.'”108 

 

Vi kan således notera att dokumentkopian är upprättat i Alexandria men att originalet är skickat 

från Augustus Forum (i Rom). Datumen är angivna både med romersk och egyptisk datering. 

Herennia Gemella föddes den 11 mars 128, hennes födelse registrerades den 27 mars och 

kopian tillverkades den 13 april. Gaius Herennius Geminianus var hennes far och Diogenis 

Thermutharion, dotter till Marcus, var hennes mor. Värt att notera är också att faderns senaste 

deklaration från folkbokföringen (375 000 sestertier) kunde knytas som referens till 

uppgifterna. Det tog 16 dagar från födelse till födelseregistrering och 33 dagar från födelse till 

upprättande av certifikatet. 

 

University of Michigan 2737 – Marcus Cornelius Justus (11 september 103) 
Dokumentet förvärvades till samlingen i november 1924 och kommer ursprungligen från 

Alexandria.109 Det är en diptyk och tavlan är skadad. Dokumentet består av 4 rader text på latin 

på ena sidan och 4+2 rader på den andra.110 Sanders redogör för fyndet som lyder:  

 
“I Marcus Cornelius Justus, the son of Marcus, possessed of property worth twenty thousand sesterces, have 

published in the Kalendarium that on the fourth day before the Ides of September just past a son, Marcus Cornelius 

Justus, a Roman citizen, was born from the mother .... a Heras, the daughter of Marcus.” 111 

 

Det framgår att Marcus Cornelius Justus har fått en son som han döpt till samma namn som sitt 

eget och som föddes som romersk medborgare den fjärde dagen före mitten av september 103. 

Moderns namn är skadat men slutar på Heras, dotter till Marcus. Dokumentet har också sju 

 
108 Kelsey, F W. 1923. 
109 UM 2737. 2020. 
110 Winter, J G. 1936. 151–155. 
111 Sanders, H A. 1931. 311. 
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vittnen vilket tyder på att det kan handla om barn utanför det romerska äktenskapet. Även här 

förekommer en referens till census då fadern kopplas till sina tillgångar på 20 000 sestertier.  

 

University of Michigan 2752 – Lucius Sempronius Saturninus (25 maj 145) 
Dokumentet är först beskrivet 1931 och varifrån det kommer dessförinnan är oklart.112 Det är 

författat på en diptyk bestruken med vax på insidan och är skadad. Det som finns kvar är enbart 

den mellersta delen av den ursprungliga sidan som har dimensionerna 167x60 mm. Liksom 

många andra diptyker har även denna text författad i vax på insidan och med bläck skrivet direkt 

på träet på utsidan. Träet har vridit sig när det har torkat, vilket ytterligare försvårar tolkningen. 

På framsidan av trä finns 13 rader på latin och 3 på grekiska och på vaxsidan 11 rader på latin.113 

Den härstammar från Alexandria och författades som kopia i Atrium Magnum. Det är ett 

födelsebevis som avhandlar att Sempronius Valens i sin frånvaro genom sin förvaltare Gaius 

Sempronius registrerar sin son Lucius Sempronius Saturninus och att moderns namn slutar på 

Saturnia. Det framgår också att sonen är född på femte dagen före juni och att certifikatet är 

författat på fjärde dagen före mitten av juni, dvs 11 juni. Översättningen lyder:  

 
“On the twenty-first day of June in the fourth consulship of the Emperor Antoninus Pius and the second of the 

Caesar Marcus Aurelius, in the seventh year of the Emperor Antoninus Pius (145 A. D.), on the twenty-seventh 

day of the month Pauni at Alexandria on the coast of Egypt, a copy was made and verified from the record of 

declarations births of children, which had been posted in the Great Atrium, on which was written that which has 

been written below: in the consulship of T. Statilius Maximus and L. Lollianus Avitus (144 A. D.), in the seventh 

year of the Emperor Antoninus Pius, when Lucius Valerius Proculus was prefect of Egypt, declarations of the 

births of free born children were received for record without judicial cognizance; on tablet 12, and after other 

entries on page under the date, the tenth of June, I, Sempronius Valens, in the presence of the guardian my property, 

Gaius Sempronius, have recorded that a son, Lucius Sempronius Saturninus, was born from the mother Saturnina 

on the twenty-eighth day of May.” 114 

 

Vi kan sluta oss till att Lucius föddes den 25 maj, att födelsen registrerades den 10 juni (efter 

16 dagar) och certifikatet upprättades den 21 juni (28 dagar efter födelsen).  

 

 
112 UM 2752. 2020. 
113 Winter, J G. 1936. 155–159. 
114 UM 2752. 2020. 
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University of Michigan 3994 – Numissius (138) 
Sanders redogör för dokumentet och när övriga dokumentet kommer från Fayyum eller 

trakterna kring Alexandria i norra Egypten kommer detta dokument från Pselkis som var del av 

Nubien och förvärvades där i mars 1925.115 Dokumentet är författat på en diptyk och har måtten 

167 x 82 mm, en tjocklek på ungefär 3 mm tjock och området där vaxet förekom är 125 x 64 

mm.116 Sanders redogör för många olika objekt. Dokumentet består av två ytor – den ena med 

sju rader i vax och den andra med 11 rader i trä. Den andra halvan av diptyken saknas. Den är 

översatt till följande:  

 
” [- - - declares that a son was born to him from (a woman) at (a given date)] in the consulship [of Camerinus] and 

Niger, in the place Pselkis, at the winter quarters of the aforementioned cohort, in year 22 of the emperor Caesar 

Traianus Hadrianus Augustus; that he is called Numissius; that he made attestation of this in accordance with the 

Aelian-Sentian and Papian-Poppaean laws which were passed concerning the begetting of children; and that he 

had not been able to register (the birth) because the hindrance [of military service. Dated at the aforementioned 

Pselkis, at the winter camp of the aforementioned cohort, on - - - in the aforementioned consulship]. 
 

Vidare noteras i objektbeskrivningen att:  

 
“End of the birth certificate of Numissius, the illegitimate boy of a soldier in the Roman army (who, as such, was 

not allowed to marry); the father's declaration was probably confirmed by the signatures of seven witnesses, now 

lost. The father might have belonged to the cohors II Ituraeorum, an auxiliary unit stationed in Pselkis at the time.”  
 

Det här är intressant eftersom det är en samtida referens till lex Aelia Sentia och lex Papia 

Poppaea, som instiftades av Augustus samtidigt som dokumentet är 110 år yngre. Vi kan inte 

dra några slutsatser om när dokumentet upprättades och det följer inte heller det vanliga 

formatet på födelsebevis. 

 

University of Michigan 4529 - Marcus Sempronius Sarapion och Socration (18 
mars 145) 
 
Dokumentet, en diptyk, hittades enligt Sanders i januari 1927 i utgrävningar i Karanis (Kom 

Oashim) i Fayyum i Egypten och hittades i ett hus som benämns B7. 117 Vi har därmed en 

mycket precis plats för dokumentets fyndplats och andra fynd i samma lager har kunnat dateras 

 
115 Sanders, H A. 1937. 
116 UM3994. 2020. 
117 Sanders, H A. 1928. 
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till 100-talet. Diptyken är komplett och består av två delar, 180x135 mm, och skapade ur samma 

trästycken. 118 Tavlans tjocklek är ca 3–4 mm och det finns en nedsänkning i dem på ungefär 1 

mm på insidan, där mörkt vax har förts på som texten sedan författats i. Själva skrivområdet är 

ca 145x96 mm stort. Det finns hål i tavlan för att knyta ihop den och så har den också förvarats. 

Det framgår att skrivningen på insidan är gjord i liggande läge (från kortsida till kortsida). 

Texten lyder enligt följande på insidans två sidor (skrivet i vax): 

 

“Sempronia Gemella, under the guardianship of Gaius Iulius Saturninus, called to witness those who were about 

to affix their seals, that on the twelfth day before the Kalends of April just past she brought forth twin sons from 

uncertain father, and that these are named Marcus Sempronius Sarapion and Marcus Sempronius Sokration, the 

sons of [Spurius]; and she said that she had employed these written testimonies for this reason, because the Aelian-

Sentian and the Papian-Poppaean laws forbid that illegitimate sons and daughters be registered in the public record; 

on this matter two (pairs of?) tablets were written on the same model (?). Dated at Alexandria on the coast of Egypt 

on the third day before the Kalends of May in the fourth consulship of the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus 

Antoninus Augustus Pius and the second of Marcus Aurelius Caesar, in the eighth year of the Emperor Caesar 

Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, on the fourth day of the month Pachon.” 119 

 

På utsidan av diptykens andra sida redovisas sju vittnen med sigill:  

 
“Marcus Vibius Pollio;; of Marcus Octavius Serenus;; of Lucius Aemilius Maximus;; of Lucius Aponius 

Saturninus;; of Gaius Aebutius Saturninus;; of Marcus(?) Vibius Eucharistus(?);; of Marcus Holconius Ampliatus” 
 

På utsidan av diptyken har följande skrivits med bläck:  

 
“Sempronia Gemella, under the guardianship of Gaius Iulius Saturninus, called to witness those who were about 

to affix their seals, that on the twelfth day before the Kalends of April just past she brought forth twin sons from 

uncertain father, and that these are named Marcus Sempronius Sarapion and Marcus Sempronius Sokration, the 

sons of Spurius; and she said that she had employed these written testimonies for this reason, because the Aelian-

Sentian and the Papian-Poppaean laws forbid that illegitimate sons and daughters be registered in the public record; 

on this matter two (pairs of?) tablets were written on the same model (?). Dated at Alexandria on the coast of Egypt 

on the third day before the Kalends of May in the fourth consulship of the Emperor Caesar Titus Aelius Hadrianus 

Antoninus Augustus Pius and the second of Marcus Aurelius Caesar, in the eighth year of the Emperor Caesar 

Titus Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius, on the fourth day of the month Pachon.” 
 

 
118 Winter, J G. 1936. 159–163. 
119 UM 4529. 2005. 
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Slutligen står det på grekiska: ”I, Sempronia Gemella, with my guardian Gaius Iulius Satornilos, gave 

testimony that twin sons were born from unknown father and that these are named Marcus Sempronius Sarapion 

and Marcus Sempronius Sokration, the sons of Spurius, as described above. I, Gaius Iulius Satornilos, was 

appointed her guardian, and I wrote for her since she does not know letters.” 
 

Texten beskriver att den 18 mars 145 födde Sempronia Gemella tvillingsönerna Marcus 

Sempronius Sarapion och Marcus Sempronius Socration. Faderskapet var osäkert men modern 

refererar till en man vid namn Spurius. Sju vittnen har signerat dokumentet. Vi kan notera att 

födelsen registrerades den 27 april och att två kopior har upprättats av dokumentet. Det beskrivs 

inte någon avskrift så det skulle kunna vara frågan om originaldokument. Certifikatet är särskilt 

intressant eftersom det avser ett illegitimt födelseförhållande, tvillingar utanför äktenskapet, 

och att skrivningen refererar till lex Aelia Sentia och lex Papia Poppaea som skäl till att 

dokumentet upprättas. Modern ber att vittnesmålet om förhållandena dokumenteras vilket 

godkändes och medförde att vi idag känner till förhållandena. Texten innehåller många form- 

och stavfel på latin så kvaliteten på handlingen är inte den bästa. 

 

Avslutningsvis har Sanders gjort en omfattande analys av dokumentet och pekar både på 

släktskap mellan Michigan 2752 och Michigan 4529 och andra dokument som identifierar 

personerna som är omnämnda på ett fascinerande sätt och levandegör personerna.120 Enligt 

Sanders finns det en tydlig koppling mellan namnen Sempronius och Saturninus. I BGU 300 

daterad till 175 e Kr redovisas att Sempronia Gemella äger en olivodling nära Karanis. Där 

framgår att Sempronia Gemella var en frigiven slavinna som levde tillsammans med Julius 

Saturninus. Julius var en soldat baserad nära Alexandria kring 145 och 148 besökte han Karanis 

och hade fullgjort sin militärtjänstgöring. Därmed var han romersk medborgare och både 

Sempronia Gemella och deras son blev därmed också romerska medborgare. När familjen 

flyttade till Karanis togs även födelsecertifikatet med och huset där det hittades, hus B7, var 

sannolikt deras hem. Någon gång mellan 148 och 175 e Kr har Julius avlidit och Sempronia har 

tagit över verksamheten. Sannolikt var det stor åldersskillnad mellan dem.   

 
120 Sanders, H A. 1931. 70–80. 
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Analys och diskussion 
 
Födelsebevis och censusregister 
 
Källmaterialet till analysen och diskussionen avseende födelsebevisen är de tjugotalet 

födelsebevis som är identifierade och beskrivningen av dem i föregående kapitel. Mätningar är 

gjorda på bilder av objekten, som av upphovsrättsliga skäl inte kan bifogas uppsatsen. 

Födelsebevisen är tjugo till antalet totalt fördelat på tio pojkar (varav ett par tvillingar) och tre 

flickor, övriga barn oidentifierbara på grund av skador av olika slag i materialet. Samtliga 

dokument är funna i Egypten, merparten antingen i Fayyum eller Alexandria. Ett undantag är 

funnet i Nubien. Utanför Egypten finns varken papyrus och diptyker funna. Det finns heller 

inga födelsebevis funna på annat språk än latin i området under perioden. Det finns koptiska, 

grekiska och hebreiska dokument men inga som rör födelsehandlingar eller personbevis mer än 

legala dokument där personer nämns. I något fall där det finns anknytning till födelsebevisen 

har de redovisats i uppsatsen. 

 

 
Figur 1. Bild över fyndplatserna i Egypten. Källa: Gisbertz. 2020. 
 

Av samtliga tjugo identifiera förekomster av födelsebevis är merparten diptyker. Fördelningen 

är 17 diptyker och 3 papyrusdokument. En reservation behöver göras till det omfattande arbete 

som kvarstår avseende papyri oxyrhynchus där bara en bråkdel hittills är analyserad och fler 

bevis kan identifieras. Diptykerna avser barn födda mellan 60–164 e Kr och 

papyrusdokumenten barn födda mellan 194–240 e Kr. Utifrån de fynd som är gjorda så 

förekommer de inte samtidigt. De yngsta diptykerna skapas tre decennier före de äldsta 

papyrusdokumenten. Diptykerna är således äldre. Det finns drygt 30 sidor diptykdelar kvar, 

inklusive de fragmentariska, så 90 % av det skrivna materialet utgörs av diptykerna från 100-

talet. Det finns inga hittills funna födelsebevis på latin under de första 90 åren av romerskt styre 
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i Egypten och heller inga födelsebevis på latin efter 240 e Kr. Det statistiska urvalet är litet med 

endast tre papyrusdokument. 

 

Bland diptykerna är sex stycken kompletta och hela. De består av båda träskivorna som är 

bundna i ryggen. Diptykerna följer ett standardiserat format. Höjden är mellan 138 och 188 mm 

(medel 166 mm) och bredden är mellan 82 och 150 mm (medel 121 mm). Som jämförelse är 

ett A5-papper 210x149 mm (31 290 mm2) och ett A6-papper 149x105 mm (15 645 mm2). Den 

minsta diptyken var 14 400 mm2 och den största 28 200 mm2 så samtliga var mellan ett A6- 

och A5-papper i storlek. Tjockleken på diptyksidorna varierade mellan 3–4 mm och 17 mm. 

Vilket gjorde att var mellan ungefär en och tre centimeter i tjocklek och ungefär som en 

mobiltelefon med fodral i tjocklek. Förhållandet mellan höjd och bredd är dessutom ganska lika 

– från 1:1,25 till 1:1,56 med medelvärdet 1:1,32. En diptyk lika hög som ett A6-papper (149 

mm) skulle vara 113 mm bred. Ramen runt vaxet var ungefär 10 % av diptykens bredd eller 

höjd. De var sannolikt inte särskilt tunga och lätta och behändiga att ha med sig. Vaxet smälte 

inte förrän vid drygt 60 grader Celsius och det har varit nedsänka vaxytor för att inte skadas i 

onödan.121  

 

Bindningen är i samtliga fall tre hål där inget material är bevarat och därmed troligen varit 

organiskt, sannolikt läder eller något annat tåligt material. På motsatt sida till bindningen har 

det funnits ett enda hål för att binda igen själva handlingen. Med tanke på att det i flera fall är 

skrivet samma sak på utsidan med bläck som på insidan i vax kanske det varit så att 

certifikatsinnehavaren undvikit att öppna handlingen och istället använt utsidan. Behövde 

texten bättras så fanns vaxtexten skyddad i handlingen och behövde någon undersöka om det 

stämde kanske till och med vaxtexten var skyddad med ett sigill så att ingen obehörig läste den. 

Dokumentet behövde sannolikt inte tas fram särskilt ofta och då främst i legala sammanhang. 

Det var inte en ID-handling eller pass utan mer ett personbevis som togs fram vid ett fåtal legalt 

viktiga tillfällen (som bevis om medborgarskap, arvsrätt eller rätten till rättigheter) under livets 

gång. Analfabetismen var utbredd, vi känner inte till i vilken grad läskunnigheten var 

vedertagen i Rom.  

 

Samtliga som var romerska medborgare eller på väg eller hade chansen att på sikt få romerskt 

medborgarskap hade handlingen i enlighet med Augustus lagar. Augustus lagstiftningar och 

 
121 Buchwald, R. et al. 2008. 
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folkräkningar blev en iterativ förfining av en legal struktur och registerhållning som sedan 

behölls i två sekel, delar av den ännu längre. Vi vet att tillämpningen var omfattande och lika 

över hela riket, men vi vet inte hur omfattande och inga dokument är bevarade utanför Egypten 

och merparten är från 100-talet e Kr, dvs ett sekel äldre än Augustus. Förhållanden är goda i 

Egypten för att dokumenten skall hålla över tid – torrt och avfuktande genom värmen – vilket 

det inte är någon annanstans. Register och dokument antas vara förstörda av tidens tand. Det 

finns inte något bevarat av befolkningsregister och födelsebevis på annan ort än Egypten. 

Därför är kunskapen begränsad. 

 

Bell redogör för en utseende på diptykerna som är intressant att notera och menar att det fanns 

en standardiserad eller vanligt förekommande utseende på diptykerna med ett område för 

texten, ett område för vittnen och ett område för sigill (se figur 3). 122 Det stämmer överens med 

Haigtons beskrivning av autentisering under de första två århundradena med just kopior, sigill 

och vittnen som vanligt förekommande på andra samtida legala handlingar.123 

 

 
Figur 2 Bells dispositiva beskrivning av diptykernas utformning. Källa: Bell. 1937. 
 

 
122 Bell, H I. 1937. 
123 Haighton, A. 2010.  
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Dokumentet hade vanligtvis sju vittnen och sigill för att intyga sin äkthet. Vidare var själva 

texten i sig utformat på ett sätt som hindrade förfalskning. Texten på utsidan var alltid författad 

med bläck och var närmast ordagrant överstämmande med texten i vax på insidan. 

 

Genom texterna kan vi i åtta fall härleda tiden från barnets födelse till dess att det är registrerat 

i arkiven och den varierade mellan 16 och 50 dagar med medelvärdet 26 dagar. I genomsnitt 26 

dagar och aldrig senare än 50 dagar efter att ett barn var fött fanns en akt upprättad i Alexandria. 

Det är även med moderna mått snabbt. Vidare kan vi i sex fall härleda tiden från barnets födelse 

till dess att certifikatet var utfärdat till att variera mellan 21 och 125 dagar, med medelvärdet 

58 dagar. Ett undantag har utlämnats och det är ett av papyrusdokumenten från 240 e Kr där 

det var drygt två år medan barnets födelse och när det registrerades, vilket av Cavenaile 

förklaras med traditionen att grekiska och egypto-grekiska barns handlingar tog lång tid.124 

Kanske kan det förklaras med olika tillit till det juridiska systemet eller att göra med att 

Caracallas edikt trätt i kraft 212 e Kr och att det inte var lika bråttom att registrera barn då alla 

fria i imperiet automatiskt var romerska medborgare. 

 

 Handlingarna har ett standardiserat utseende – en inledande referensdel (datering och källa) 

och en efterföljande del som behandlar syftet med handlingen. Referensen omfattar datering 

och källa och det finns normalt tre tidsuppgifter med: när barnet är fött, när barnet är registrerat 

(och var) och när handlingen, själva certifikatet, är upprättat (och var). Det gör att dokumentet 

får en god primärnyckel (nyckel som identifierar det unikt som ett personnummer) och 

referenser till arkivet om uppgifterna önskades verifieras. Dateringen är ner på dagsnivå både 

för den nyföddes födelsedag och handlingens upprättande, vilket ger goda referenser. 

Dateringen av år utgörs av vilka två som var konsul aktuellt år, vem som var kejsare det året 

samt vem som var provinsguvernör. Dag och månad upprättas som idag – dagnummer och 

månadsnamn. Det går också att fastställa vilket år det är genom referensen eftersom arkiven 

hade löpnummer med månadens namn och akter underställda löpnumret. 

 

Referens till dokumentet förutom tidsstämpeln är orten för registret samt byggnadens eller 

platsens namn på orten där registret finns. Dessutom anges kalendarium-nummer som är 

detsamma som månadsnamnet. Ett barn föddes datum A, födelsen registrerades datum B och 

en kopia av registerhandlingen gjordes datum C. Handlingen registreras i kalendarium för 

 
124 Cavenaile, R. 1958. 
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månad B och detta kommer att vara referensen för dokumentet: ort, register, kalendarium och 

eventuellt dokument/bok-nummer om det behövs fler för innevarande kalendarium. Således 

finns även en datering i referensen. Tjänstemannens namn finns också med i några fall – en 

personlig referens till själva dokumentet. 

 

Två centralregister för originalhandlingar nämns i handlingarna – Augustus Forum (sannolikt i 

Alexandria men skulle kunna vara i Rom) och, framför allt, Atrium Magnum i Alexandria. 

Eftersom guvernören vid tidpunkten läggs till handlingen skulle det mycket väl ha kunnat finnas 

register inom varje provins och även flera register i samma provins utan att förlora det 

standardiserade formatet. Det är rimligt, men kan inte bekräftas på grund av urvalet av 

dokument. 

 

Det har funnits originalhandlingar och kopior och vi kan utläsa att de har skickats runt. I 

födelsebevis framgår det om de är kopior eller originalhandlingar. Det har funnits ett utpräglat 

vittnessystem (alltid sju vittnen) om fadern eller modern allena måste upprätta handlingen. 

Dokumentet upprättas med faderns namn, barnets namn, födelsedatum och därefter vem som 

var moder. I några fall har en förvaltare upprättat dokument och då förekommer dennes namn 

mellan faderns och barnets namn. Det skrivs därefter tydligt ut om barnen är romersk 

medborgare eller ej och om barnet är inom äktenskapet eller ej.  

 

Det finns en mycket tydlig koppling mellan census/folkbokföringen och födelsebeviset. I minst 

fem fall (BGU1691, BGU1692, BGU1694, Cairo 29 807 och Michigan 2737) sammankopplas 

fadern i barnets födelsebevis med de senaste uppgifterna i folkbokföringen med namn och 

inkomst och sannolikt fanns även födelsedag eller ålder på motsvarande sätt i census-registren. 

Inget census-register finns kvar, men det ändå intressant att notera under studien att det inte 

någonstans förekommer beskrivningar om individen vara latini, soci, peregrini, frigiven eller 

på annat sätt indikerade social klass i det romerska samhället. Det romerska medborgarskapet 

noteras i form av en särskild notering i slutet av dokumentet och namnet på föräldrarna indikerar 

om de har tria nomina eller inte – vilket också indikerar romerskt medborgarskap eller ej.  

 

Vi kan ana de olika grupperna som beskrivits i uppsatsens litteraturdel: soldaten som fullgjort 

militärtjänst och fått romerskt medborgarskap, kvinnan som blivit frigiven, barnen utanför det 

romerska äktenskapet, vittnenas namn – men det enda som handlingen bryr sig om är faderns 

namn, referens till census, moderns namn, barnet namn och födelsedag och när handlingarna är 
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upprättade. Handlingen fokuserar på barnet, inte på föräldrarnas förehavanden. I de dokument 

som inte är upprättade enligt standarddokumenten så finns referenser till de två lagarna: lex 

Aelia Sentia och lex Papia Poppaea. Förvånansvärt lite annan information finns där och det är 

lite lustigt att så mycket möda ägnas åt att beskriva vem som var kejsare, kejsarens fulla namn, 

vilket år denne var kejsare, vilka som är konsul och för vilken gång i ordningen, samt vem som 

är guvernör och för vilket år i ordningen samt vad månaderna heter på egyptiska, grekiska och 

latin innan texten någonstans i sista tredjedelen kommer fram till barnet och dess föräldrar. Alla 

de grupper som romarna är så noga med att beskriva i andra skrifter och lagtexter: latini, soci, 

peregrini osv finns inte med födelsebevisen som är bevarade. Kanske har det varit ointressant 

att beskriva i Egypten, kanske fanns uppgifterna i andra register, kanske var det upp till 

individen att bevisa vid förfrågan.  

 

Romerska register och folkräkningar 
 
Inte heller i folkräkningarna går det att hitta särskilt mycket referenser kopplade till medborgare 

och andra. Undersökningen visar att folkräkningarna var en naturlig del av det romerska 

samhället redan under 500-talet f Kr och kanske därigenom blev de en del av romanitas, att 

vara romare. Folkräkningarna förenade folket och kunde med fördel spridas i riket av samma 

anledning. Folket och vilka som utgjorde folket var ständigt en definitionsfråga och en gradvis 

förskjutning under sju sekel. Folkräkningarna gick i cykler på ca fem år som avslutades med 

folkräkning och sedan gemensamma festligheter, också för att förena. 

 

Folkräkningarna benämndes både med löpnummer och antal år sedan ab urbe condita - vilket 

också tillförde en koppling till historien. Livius, den främste av dem som dokumenterat 

folkräkningar, beskriver exempelvis den nittonde folkräkningen, som vi endast känner till som 

den elfte. 125 Åtta stycken har gått förlorade i samband med att Livius skrifter också gjort det. Vi 

kan, för de perioder vi har källor till, notera att folkräkningarna gick i cykler på ca fem år i 

taget. Både patricier och plebejer räknades och det verkar inte ha gjorts någon skillnad mellan 

plebejer i staden (plebs urbana) och på landsbygden (plebs rustica). De enda undantag som 

nämns i referenserna till folkräkningarna är att föräldralösa och änkor kunde särredovisas i en 

egen kategori och inte beskattades. Varje person räknades och folkräkningarna kan således 

kallas vara mer demokratiska än medborgarskapet. Det förefaller också vara så att register 

upprättades redan tidigt och innehöll systematiserade data om medborgarna (samma och 

 
125 Liv. Per. 10. 47.2–3. 
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liknande uppgifter om samtliga) som sannolikt var noggranna. Däremot är det svårt att i detalj 

redogöra för hur informationen varierade över tid. Vi kan inte bekräfta eller utesluta att 

noteringar gjordes i registren om vederbörande tillhörde någon pater familias. Vi vet att 

romarna hade ett vandrande rättssystem. Den som hade något att anföra tog sig till magistraten 

och redovisade sitt ärende. Därför var det kanske inte nödvändigt att för bok på vem som 

tillhörde vilken familj. Det var helt enkelt familjens angelägenhet. 

 

Källorna redovisar att det noterades vilka som var under vapenför ålder, i vapenför ålder och 

äldre än vapenför ålder, men vi vet inte vilka åldrarna var. Det förefaller också vara så att både 

män och kvinnor registrerades fram till det latinska kriget på 340-talet f Kr och att det därefter 

enbart registrerades män. Vad som utlöste denna förändringar känner vi inte till – kanske var 

den ett exempel på att befolkningen nu blivit så stor att den tidigare mer nära traditionen gick i 

graven. Från att ha varit en manifestation av det romerska för hela befolkningen inom ett litet 

område blev register och folkräkningar byråkratiserad och behövde administreras på fler ställen 

än enbart på Marsfältet vid villa Publica var femte år. Våra främsta källor till de romerska 

folkräkningarna är få och ingen är samtida. Livius (59 f Kr-17 e Kr), Dionysius från 

Halikarnassos (60–7 f Kr), Plutarchos, eller Lucius Mestrius Plutarchus som han hette efter att 

ha blivit romersk medborgare, (46–120 e Kr) beskriver folkräkningar som är lika avlägsna som 

medeltidens slut för oss. Hieronymus (Jerome) från Stridon (342–420 e Kr) levde ytterligare 

några sekel senare. Det finns heller ingenting kvar av de romerska befolkningsarkiven idag. Det 

enda som finns bevarat är referenser i våra identifierade födelsebevis från 100-talet e Kr. Men 

de uppgifter, om än få, som vi har är av stort värde. De har samtliga bidragit till en bild av en 

befolkningsutveckling som är rimlig och även bidragit till att föra vidare källor som nu är borta 

för alltid. 

 

Röstlängder, beskattningsskäl och värnplikt är de främsta anledningarna till att genomföra 

folkräkningar även i Rom men till skillnad från den egyptiska och grekiska folkräkningen så 

fanns även en legal och juridisk dimension. Röstlängderna användes mellan folkräkningar, 

befolkningsregistret blev en romersk uppfinning och det var möjligt att gå tillbaka i handlingar, 

spåra förändringar och journalföra handlingar utifrån vad som stod i registret. Något som också 

är fascinerande är den romerska dateringen. Vi kan se att dateringen i födelsebevisen är samma 

datering som exempelvis Livius använder sig i beskrivningen av årtal. Sedan Roms första tid 

noteras år, månad och dag på ett mycket sofistikerat sätt (månad med månadsnamn, dag med 

löpnummer i varje månad och år som året då A och B var konsul) som möjliggör synkron och 
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distribuerad arkivhantering. Vi ser vartefter systemet förfinas att arkivreferens läggs till (var 

handlingen är upprättad i original), kejsaren det aktuella året och utöver konsulerna även vem 

som var provinsguvernör om handlingen inte är upprättad i Rom. Handlingen arkiverades också 

i ett diarium och i ett sinnrikt system därutöver med löpnummer per dag och pärmar eller 

samlingar per månad (kalendarium). Detta möjliggjorde ett system där staten kunde skicka 

uppgifter om invånarna över stora områden och säkerställa deras identitet med stor säkerhet 

och fortfarande bibehålla effektiviteten. Eftersom lagen var central i det romerska systemet och 

många handlingar upprättades kunde uppgifterna i de handlingarna särskiljas från 

befolkningsregistret. Den som tidigare varit slav men nu var fri hade en handling om det. Den 

som varit auxilleri som peregrini men fullgjort sin militärtjänstgöring och nu var romersk 

medborgare fick särskilda papper om den. Den som hade privilegier eller inskränkta rättigheter 

hade särskilda dokument om det – alla med referens till befolkningsregistret - och inte som del 

av befolkningsregistret. Det gjorde också att befolkningsregistret kunde hållas rent från 

komplicerande uppgifter även om systemet kring medborgarskap blev allt mer komplext 

vartefter Rom expanderade. Sett ur detta perspektiv var folkräkningen, registret och den 

effektiva registeradministrationen både en nödvändighet och en förutsättning för att 

födelseregister skulle kunna upprättas och födelsebevis skulle kunna användas som 

identitetshandlingar. Registret var en del av att vara romare och medborgarna – oavsett status 

och samhällsklass – hade nytta och fördel av det. Det skapade också en legitimitet för det.  

 

Augustus lagar 
Som tidigare nämnt kan vi utlästa två av Augustus lagar som namngivna i flera av 

födelsebevisen och indirekt refererade till i ytterligare några: lex Aelia Sentia (4 e Kr) och lex 

Papia Poppaea (9 e Kr). Födelsebevisen refererar till dem 150 år efter att det stiftades, vilket 

indikerar på att lagarna var långvarigt tillämpbara. Att de refereras till i Egypten visar också på 

att lagarna tillämpades och var kända över hela imperiet. Det visar också på att Augustus 

lyckades införa en tillämpbar lagstiftning för hela kejsardömet och en väloljad administration 

för en befolkning som är mångdubbelt större än bara ett sekel före honom. Det romerska rikets 

expansion utanför Italien inleddes under de puniska krigen och fram till 167 f Kr var det bara 

den iberiska halvöns östra kustområden tillsammans med området som idag är Italien som var 

riket. 100 f Kr sträckte det sig längs en smal remsa längs med Adriatiska havets kust, Grekland 

och Pergamon och större delen av Iberiska halvön var erövrad. Hundra år senare var 

Medelhavet innanhav och riket bestod av stora delar av Europa, främre Asien, Levanten, 

Egypten och Afrikas nordkust – med handelsvägar som sträckte sig bort till Indien, upp till 
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Skandinavien och långt in på de euroasiatiska stepperna och Saharas inland. Det är imponerande 

stort område även med dagens mått mätt – och då skall betänkas att det uppskattningsvis tog 

14–21 dagar att segla mellan Rom och Alexandria och fem månader att gå sträckan till fots. 

Detta från att riket före de samnitiska krigen på 290-talet f Kr varit ett område som kunde korsas 

till fot på en dag eller två. Kring Augustus tidevarv behövde reformer göras för att kunna 

administrera förändringen av territorium och befolkning oavsett Augustus eller ej. 
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Resultat och slutsats 
 
Följande slutsatser kan dras av undersökningen av folkräkningar och födelsebevis i denna 

uppsats: 

 

Den romerske individen definieras av namnet, könet, förhållandet till föräldrar och därmed 

indirekt till familjeöverhuvudet (patria postestas), födelsedagen eller åldern, boendeorten, 

registerorten för födelsebeviset, föräldrarnas klass och om denne är barn från ett legalt 

äktenskap (iustus nuptiis). Egenskaperna som förekommer i födelsebevisen är statiska uppgifter 

som inte ändrar sig över tid. 

 

Den romerske individens samhällsklass och medborgarskap definieras dels av de faktorer som 

definierar individen och därutöver kunde individen föräras med komponenter i 

medborgarskapet, köpa sig medborgarskap, erhålla komponenter inom medborgarskapet 

genom lagstiftning och beslut, tjänstgöring i armen, frigivning som slav och även förlora delar 

av medborgarskapet som straff. Över tid fanns också många lokala tolkningar och tillämpningar 

av att tilldela och skäl att ändra medborgarskapet. Förhållandet mellan a) det starkt hierarkiska 

systemet med stark familjekoppling och b) det legala systemet där rätten och lagen gör att 

individens medborgarskap starkt går igenom det romerska systemet. Vem som helst kan inte få 

allt, men genom egenskaper, beteende och förtjänster som gynnar det romerska kan individer 

premieras. Individen fick arbeta för sitt medborgarskap och kunde förlora det. Grunden i det 

romerska rättssystemet är att medborgarskap och rättigheter definieras av lag, inte härkomsten. 

Det speglas i studien eftersom dessa uppgifter inte finns i födelsebevisen. 

 

Det romerska registret upprättades i standardiserad form under perioden och höll reda på 

uppgifterna om samtliga personer som ansågs vara relevanta och av nytta. De var distribuerade 

– det fanns inget centralregister i Rom för hela imperiet – och det var pragmatiska och 

kompletterades med de uppgifter som var effektiva sett ur ett lokalt perspektiv. I det romerska 

registret fanns originalhandlingarna som rörde individerna. Handlingarna kunde dock bli 

förstörda av många olika skäl och det var viktigt för individen att ha kopior av handlingarna. 

Dessa kopior, egentligen referenser till samlingarna där originalet fanns, var de som användes 

som certifikat.  
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Certifikatet för medborgaren bestod av samtliga de dokument som intygade både individens 

identitet och de komponenter som utgjorde medborgarskapet. Det fanns inget något 

standardiserat sätt att upprätta sådana utan de utgjordes av olika dokument. De certifikat som 

idag finns bevarade har sannolikt en överrepresentation för sådana som upprättades i metaller 

eller på bevarade vaxtavlor. Sannolikt skrevs de många gånger av från papyrus. 

 

Det var inte enbart certifikatet som definierade medborgaren utan det kunde dras slutsatser 

genom yttre epitet som utseende, kläder och ägodelar om vilket medborgarskap individen hade. 

Exempelvis fick bara cives romani bära toga och det fanns en förväntan på romanitas – att leva 

romerskt och tillämpa romerska traditioner, ceremonier och kulturyttringar för den som hade 

romerska rättigheter – och naturligtvis följa lag och vara lojal mot Rom. Vidare var det viktigt 

ur legitimation-synpunkt att vara igenkänd (och helst inte ökänd) då andra kunde gå i god för 

att du var den du utgav dig för att vara. För den som reste mycket över imperiet var det särskilt 

viktigt. Att utge sig för att inte vara den man säger sig vara eller ha rättigheter som man inte 

hade straffades mycket hårt, som förfalskning eller bedrägeri. Det var individen som ansvarade 

för att ha ordning på sina certifikat men certifikaten var kopior från registren. 
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Sammanfattning 
 

Uppsatsen inledde med ett syfte som öppnade upp många spännande sidospår. Det är inte så 

enkelt som att det fanns en typ av standardiserat certifikat med standardiserade 

personidentitetsbegrepp som tillämpades av alla inom imperiet. Förvisso hade det förvånat om 

så vore fallet, men komplexiteten i tillämpningen är intressant. Att bära med sig certifikat som 

är kopior av originalhandlingar i register är en genialisk konstruktion och i grunden inte 

konstigare än att vi bär med oss en mängd plastkort idag. Det gick inte att anropa registren som 

idag så handlingen som individen bar med sig fick duga som handling. Stränga straff vid 

påkommen förfalskning avskräckte försök till bedrägligt beteende. Att det fanns lagstiftning, 

registerhållare, folkräkningar och arkiv tyder på ett mycket väl utvecklat administrativt system.  

 

Vidare forskning inom området 
Studien ger många nya uppslag till vidare forskning. Att försöka identifiera ytterligare 

födelsehandlingar under 300-talet och senare hade varit intressant. Även att hitta dokument i 

andra områden än Egypten och kanske även referenser till handlingarna i andra dokument och 

sammanhang skulle vara av stor vikt för forskningen inom området. Många av tolkningarna av 

texter görs för hundra år sedan med hjälp av fotografier som skickades mellan forskarna. Att 

undersöka objekten med moderna landvinning inom tekniken hade kunnat tillföra mer 

information från dem än vi har idag. Det är också möjligt att söka handlingarna digitalt vilket 

möjliggör att hitta kompletterande information om personerna som nämns. Att bevaka arbetet 

med att tolka texterna från Oxyrhynchus-papyrusen och dokumenten från biblioteket 

Herculaneum kommer säkert att ge fler uppslag inom området. Det hade också kunnat vara av 

intresse att söka efter förekomsten av referenser till dessa födelsebevis för att se hur de 

användes.  

 

Vidare hade det varit intressant att ytterligare studera både arkiv och byråkratiska processer för 

att förstå omfattningen av administrationen. Några av områdena har redan i samband med den 

romerska erövringen haft arkiv (nomes i Egypten, religiösa arkiv i Jerusalem). Fortsatte de sin 

verksamhet och på vilket sätt? Uppgifterna i en identitetshandling speglar vad som anses vara 

av vikt där de nedtecknas och avvikelser mellan områden kan vara intressanta. Lehmann och 

Stern beskriver legala dokument med personuppgifter från Bar Kochbas tid (-135 e Kr) i Judéen 
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och dessa är författade på hebreiska.126 Att studera övergångarna mellan olika 

folkbokföringssystem, exempelvis det egyptiska nomes-systemet efter 30 f Kr när Egypten och 

Levanten blir del av det romerska imperiet skulle kunna vara av intresse. Hur förändrades och 

påverkades systemen? Försvann det ursprungliga lokala för det övergripande eller 

samexisterade de? Blev det decimerat till endast de uppgifter som är intressanta lokalt? 

Justerades det romerska systemet till att pragmatiskt innehålla även de lokala uppgifterna? Hur 

gick egentligen övergången till? En fråga som uppsatsen tangerar är hur rörelsemönstren såg ut 

i imperiet. Hur stor andel av befolkningen rörde sig längre sträckor och med vilken frekvens? 

Dessutom är det intressant att ytterligare undersöka hur födelsebevisen användes. Det finns 

sammanfattningsvis många områden att göra ytterligare forskning inom.  

 
126 Lehmann & Stern. 1953. 
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