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Inledning  
Mitt bidrag till ämneskonferensen är en presentation av den avhandling jag sedan ett knappt år 
tillbaka skriver på. I den studerar jag nätverk under augusteisk tid med Livia Drusilla som 
utgångspunkt. Den föreslagna titeln – Interfaces – skall just leda tankarna till olika aspekter av 
nätverk: samspel, kontakter och mötesplatser. Dispositionen i denna presentation följer de tänkta 
kapitlen i avhandlingen och deras respektive innehåll, men först några rader om den tidigare 
forskningen inom augusteisk politisk kultur i allmänhet och Livia i synnerhet som under det 
senaste seklet kan i stort sett kan delas in i två kategorier. Den första bygger vidare på Robert 
Graves' romaner, som i sin tur går tillbaka på framförallt Tacitus. Den första engelska biografin 
över Livia, Livia, first lady of Imperial Rome, av Anthony A. Barrett (2002) ansluter sig delvis till 
denna tradition - redan i förordet diskuterar författaren giftmord för att sedan fortsätta att 
balansera på randen till det spekulativa. Ytterligare en biografi över Livia gavs ut av Christiane 
Kunst år 2008, och titeln avslöjar dess fokus: Livia: Macht und Intrigen am Hof des Augustus. Den 
andra kategorin av Livia-litteratur utgörs av forskning inom ramen för vad som brukar kallas 
Augustan culture, ett fält med förgrundsgestalter som Paul Zanker, Tonio Hölscher och Karl 
Galinsky, vilka istället har valt att fokusera på Livia som en symbol för Augustus' harmoniska 
familjepolitik. De framhåller, med rätta, att Livia framställdes som garant för den augusteiska 
guldålderns löften, men inom ramen för Augustan culture ryms inga försök till studier av henne 
som en politisk aktör. Det har skrivits mycket om dubbelheten i hur Augustus ville framstå och 
hur han faktiskt handlade, men när det gäller Livia är forskningen inom Augustan culture fokuserad 
på hur hon framställdes, inte på hur hon agerade. Dock får man rimligtvis anta att det, precis som 
i fallet med Augustus, både fanns en representativ bild och en politisk realitet. Avhandlingen är 
ett försök att nå bortom det symboliska och bakom intrigerna i kulissen. För på samma sätt som 
Augustus' maktposition skenbart vilade på en republikansk tradition var Livia skenbart en symbol 
för densamma. Visserligen var det romerska politiska systemet uppbyggt kring ämbeten och 
tjänster som man kunde (eller inte kunde) beklä i en viss ordning vid en viss ålder och det var ett 
system som automatiskt exkluderade kvinnor. Men samtidigt utgjordes det romerska samhället 
och dess politiska liv av individer och deras relationer och nätverk, och i en sådan politisk kultur 
var kvinnor likaväl som män viktiga länkar. Och det är just nätverken jag skulle vilja ha som 
utgångspunkt för att studera Livia som politisk aktör och därmed en annan aspekt av den 
augusteiska kulturen.  
 
Kapitel I: Olika scener, olika roller  
Tanken är att inleda avhandlingen med en diskussion kring ledarskap under augusteisk tid, utan 
något ensidigt genus-fokus. Då forskningen länge har framhållit genuskonstruktioner och 
skillnader mellan mäns och kvinnors roller under antiken, och därmed betonat kvinnans 
underordning, har de gemensamma samhälleliga förutsättningarna hamnat i skymundan. Jag tror 
att man inledningsvis måste diskutera männen inom ledarskiktet parallellt med kvinnorna för att 
få rätt fokus. Därefter kan man undersöka på vilka områden, eller arenor, Livia fått ett större 
utrymme i egenskap av patrona. En sådan arena är den religiösa. Där finns ett rikt källmaterial som 
spänner från kvartersaltare till dedicerade tempel, något som gör det möjligt att ha samma 
perspektiv som Zanker hade i sin omdanande studie: förhållandet, och linjerna, mellan de lägsta 
och högsta samhällsskikten. Andra potentiella undersökningsområden är den status Livia får då 
hon adopteras in i den juliska familjen som Augustus' dotter och ges namnet Julia Augusta, de 
geografiska områden som låg under Livia och hennes familjs beskydd och på vilket vis, och av 
vilka, de egendomar hon ägde styrdes och kontrollerades. Efter att ha identifierat arenor likt de i 
exemplen ovan blir nästa steg att bryta ner frågan om Livias patronfunktion till en mer konkret 
nivå.   



Kapitel II: Tidsaspekten  
Min studie tar sin början i ett försök till kartläggning av Livias tid. Framförallt det epigrafiska och 
kalendariska materialet gör det möjligt att komma ner till en nivå där man faktiskt kan diskutera 
vad hon gjorde när, och i vilka sammanhang. Inskrifter från Columbarium Liviae ger en bild av hur 
en morgonuppvaktning gick till, vilka slavar och frigivna som ombesörjde vad och så vidare. 
Därifrån kan man fortsätta att kartlägga hennes tid veckovis och årsvis, då det inom den 
augusteiska kulturen går att skönja ett klart mönster för när vilka högtider firas, när festivaler hålls 
och när byggnader invigs - helt enkelt när Livia syns och kommunicerar med vänner och klienter. 
Frågan om när hon figurerar leder oss över till frågan om var och hur (och varför); var på teatern 
satt hon, i vilka kulters utövande deltog hon, vilka festivaler och processioner leddes av henne?  
 
Kapitel III: Rumsaspekten  
När republiken övergick till principat innebar det en möjlighet för Augustus att sätta sin prägel på 
staden Rom på ett sätt som inte hade varit möjligt när makten skiftade årsvis och delades av flera. 
Att Forum blev till ett galleri över den juliska släkten är ett välkänt faktum, men hur märktes 
Livias närvaro? Vilken roll spelade hon när domus Augusta kom att innefatta betydligt mer än 
komplexet på Palatinen? Hur skall vi förstå de byggnader hon lät resa och de som restes i hennes 
namn? Att låta resa offentliga funktionsbyggnader som exempelvis Macellum Liviae, Porticus Liviae 
och ett antal tempel var ett sätt att visa sin omsorg om folket; med ett engelskt uttryck skulle man 
kunna tala om the patronage of public buildings. I Rom är framförallt den sydöstra delen aktuell, där 
flera av Livia initierade byggnader återfinns och är såväl skriftligt som arkeologiskt belagda. 
Studien sträcker sig även utanför Rom genom fallstudier av Bosporen, Galatien och Judaea. 
  
Kapitel IV: Movement  
När aktuella byggnader och platser har kartlagts och behandlats utifrån frågan vad de kan säga 
om hur Livia valde att uttrycka sin roll som patrona kommer jag att anlägga ett annat perspektiv. 
Vad passerar man på vägen till dem, vilken väg tar Livia, hur färdas hon, när? Vilka ser hon, vilka 
ser henne? Ett teoretiskt verktyg för att systematisera frågeställningarna (och som går att använda 
kvalitativt på ett avgränsat område) är space syntax och de teorier - som passande nog benämns 
spatial networks - som har sprungit fram ur detta begrepp.  
 
Kapitel V: Att visa sin lojalitet  
Om ovanstående kapitel är tänkt att behandla hur Livia uttryckte sitt stöd till vänner och klienter 
kommer jag i det nästföljande vilja angripa frågan från motsatt håll och se hur hennes vänner och 
klienter uttryckte sin lojalitet. Om man antar att de som lät resa skulpturer, altare, tempel och 
byggnader samt dedicera städer gjorde det med förhoppningen att det skulle uppfattas positivt av 
Livia, skulle man kunna studera en tvåvägskommunikation. Detta leder till frågor som vilka 
hedersbetygelser som lät framställas var, av vilken anledning och med vilket budskap. Hur skulle 
hon – och andra - uppfatta dem? Dessa teorier kommer att prövas mot material från samma 
områden som lyftes fram i kapitel tre, men den här gången med omvänt fokus. Genom att koppla 
ett helhetsgrepp om den retorik, uttryckt både skriftligt och visuellt, som Livia och hennes 
klienter använde sig av i sin kommunikation, kan frågan om huruvida konsensus rådde i hur man 
bekräftade sin lojalitet besvaras.  
 
Kapitel VI: Ett gudomligt nätverk   
I sista kapitlet ligger inte fokus på Livia utan på de präster och prästinnor som ansvarade för 
kulten av den gudomligförklarade kejsarinnan. Tack vare sina namn framträder flera döttrar och 
söner till den generation som stod i direktkontakt med Livia som präster och prästinnor inom 
den deifierade kejsarinnans kult och frågan jag ställer mig är således om lojalitet kan ärvas och om 
den levande personen Livia behövs för att hennes nätverk ska kunna existera?  
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