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Abstract 

This study is situated between the disciplines of military history and the history of ideas. It 

focuses on two late Roman writers; the bureaucrat Vegetius and the historian Ammianus 

Marcellinus. Drawing on linguistic methodology and a theory of ideology formulated by the 

Swedish political scientist Herbert Tingsten, this is the first comprehensive and comparative 

study of these two important sources of information on the late Roman military. The purpose 

of the study has been to elucidate and explain ideological differences and similarities between 

the two figures. Previous research suggests that Vegetius’ De Re Militari is a less trustworthy 

source given its author’s lack of military experience and his reliance on earlier written sources. 

By comparing it with Ammianus’ Res Gestae, a source often attributed greater credibility, this 

study hoped to demonstrate significant similarities that would warrant a re-evaluation of 

Vegetius’ source value. However, the conclusion drawn from the comparative examination of 

these two texts is that Ammianus and Vegetius did not share a common military ideology and 

that there are no grounds for a profound re-evaluation of Vegetius’ credibility.
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1.0 Inledning 

 

”Whereupon Caesar, as is the custom to do in times of panic, rebuked them mildly and said: 

’Whither are we fleeing, my most valiant men?’”1 

 

Titeln till denna uppsats är hämtad från ovanstående citat ur Res Gestae. I citatet illustreras på 

ett mycket skickligt retoriskt sätt hur en romersk härskare kan ha förmått en grupp av flyende 

soldater att återvända till en strid genom att anspela på kontrasten mellan mod och flykt. Detta 

korta citat avslöjar också en hel del i fråga om dess författares värderingar, dennes syn på de 

romerska soldaterna och på befälhavarens uppgifter i fält. Det är just idéer som dessa som utgör 

fokus för föreliggande undersökning. Dess syfte är att med utgångspunkt i Herbert Tingstens 

teorier om ideologi jämföra och analysera två av de viktigaste källtexterna för 300-talets (e.v.t.) 

romerska militär: Vegetius De Re Militari och Ammianus Marcellinus Res Gestae. 

    

Någon systematisk komparativ studie av dessa två källtexter har inte gjorts tidigare trots deras 

stora värde för forskningen om den senromerska militären. Varför detta är fallet är svårt att 

avgöra, men eftersom de två källtexterna tillhör olika genrer är det inte otänkbart att det beror 

på metodologiska svårigheter. Med utgångspunkt i en teori om ideologi och genom att nyttja 

lingvistiska metoder blir det dock möjligt att jämföra Vegetius och Ammianus idéer så som de 

uttrycks i deras respektive texter. Denna komparativa studie är viktig eftersom den bidrar med 

fördjupad förståelse för romerska idéer om krigskonst och eftersom den kan ha konsekvenser 

för det källvärde som Vegetius tillmäts. De Re Militari tillmäts inte sällan låg tillförlitlighet av 

skälet att Vegetius saknade militär erfarenhet,2 men om hans text rymmer en rad idéer som 

överensstämmer med de idéer som uttrycks av Ammianus i Res Gestae, ett verk som istället 

ofta tillmäts hög trovärdighet, kan det föreligga skäl att omvärdera synen på Vegetius och 

dennes verk. 

    

Innan någon annan diskussion tar vid är det emellertid en god idé att förmedla en bakgrund till 

                                                             
1 Res Gestae (hädanefter RG) 16.12.40, Ammianus Marcellinus, Ammianus Marcellinus. Vol. 1, Rev. and repr., 
Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1950, s. 286-287, Ammianus Marcellinus, The Roman history of 
Ammianus Marcellinus during the reigns of the emperors Constantinus, Julian, Jovianus, Valentinian, and 
Valens., London, 1902, s. 116. ”Utque in rebus amat fieri dubiis, eosdem lenius increpans Caesar, ”Quo” inquit 
”cedimus, viri fortissimi?’” 
2 Allmand, Christopher Thomas, The De re militari of Vegetius: the reception, transmission and legacy of a 
Roman text in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 1-2; Southern, Pat & Dixon, 
Karen Ramsey, The late Roman army, Batsford, London, 1996, s. 1-2. 
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uppsatsens ämne genom att teckna övergripande bild av 300-talets romerska militär och 

presentera de två författarna mer utförligt. 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Reformer och förändring: 300-talets militär 

200-talet var en mycket svår tid för det romerska riket. Den politiska stabilitet som grundlagts 

under Augustus (63 f.v.t.-14 e.v.t.) och som utmärkte kejsardömets första två århundraden 

ersattes av ständigt återkommande inbördeskrig, en armé som tillsatte och avsatte kejsare på 

löpande band och mer eller mindre opportunistiska angrepp från Persien och diverse folk norr 

om gränserna.3 Inte sällan tillskrivs den romerska krigsmakten, delvis oförtjänt, en stor del av 

ansvaret för denna instabilitet.4 Till följd av 200-talets kris vidtogs en rad mycket omfattande 

administrativa, politiska och militära reformer under kejsare Diocletianus (244-311 e.v.t.) och 

Konstantin I (272-337 e.v.t.). Den politiska makten fragmenterades under det som kommit att 

bli känt som Tetrarkin. Riket delades in i fyra prefekturer (två i öst och två i väst) med 

tillhörande separata byråkratier.5 Därmed togs även de första officiella stegen mot det som 

senare skulle bli en permanent splittring av riket i en ostlig och en västlig del.  

 

I takt med dessa reformer förändrades även den romerska armén påtagligt. Dessvärre är källäget 

sådant att forskare har svårt att förklara exakt i vilken takt och på vilket sätt denna förändring 

skedde. Även om Diocletianus och Konstantin I:s reformer som sagt var avgörande.6 Resultatet 

av förändringsprocessen var hursomhelst att armén under 300-talet avsevärt skiljde sig från dess 

föregångare under principatet i fråga om organisation. Tidigare utgjordes huvuddelen av 

krigsmaktens styrka av de permanenta legionerna vilka understöddes av icke-romerska krigare 

organiserade i hjälpstyrkor (s.k. auxilia).7 Vidare fördelades dessa styrkor någorlunda jämt över 

hela riket. Detta förändrades samtidigt som den politiska makten decentraliserades i slutet av 

200-talet och en rad nya regionala befäl skapades. Hertigar (s.k. duces) ålades ansvaret att 

försvara sina respektive närområden och gavs befäl över lokala garnisoner och gränsstyrkor 

(limitanei). Den huvudsakliga militära slagkraften samlades i de kejserliga fältarméerna som 

                                                             
3 Goldsworthy, Adrian Keith., The complete Roman army, Thames & Hudson, London, 2003, s. 200. 
4 Goldsworthy, Adrian Keith, How Rome fell: death of a superpower, Yale University Press, New Haven, 2009, s. 
151-153. 
5 Potter, D. S., Rome in the ancient world: from Romulus to Justinian, Thames & Hudson, London, 2009, s. 254. 
6 Southern, Pat & Dixon, Karen Ramsey, The late Roman army, Batsford, London, 1996, s. 4. 
7 Goldsworthy, The complete Roman army, s. 50-55. 
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stationerades på fasta punkter men som kunde mobiliseras efter behov. Både legioner och 

auxilia överlevde visserligen dessa omdaningar men deras centrala betydelse minskade och en 

rad nya militära förband skapades.8 

    

Utöver rent organisatoriska reformer förändrades armén i strategiska och taktiska avseenden 

också, men eftersom jag diskuterar detta i anknytning till mitt forskningsläge lämnar jag dessa 

innovationer därhän. Det bör dock påpekas att även om det är möjligt att identifiera flera 

påtagliga skillnader mellan den senromerska armén och dess föregångare under republikens 

och principatets dagar är det mycket som förblev oförändrat – framförallt förefaller den ha 

behållit sitt militära övertag gentemot sina motståndare.9 Mot denna bakgrund av ett tämligen 

reformerat romerskt militärväsende är det nu lämpligt att presentera Vegetius och Ammianus 

Marcellinus.    

 

1.1.2 Byråkraten och soldaten 

Forskare vet egentligen väldigt lite om Vegetius och hans liv. Han föddes troligen i Spanien 

eller åtminstone i rikets västra halva.10 Av hans verk överlever två till våra dagar: hans mest 

kända text om krigskonst kallat De Re Militari och ett kompendium om veterinärmedicin för 

hästar och boskap med titeln Digesta Artis Mulomedicinae.11 Det är i det sistnämnda verket 

som mycket av informationen om Vegetius liv återfinns. Genom detta verk vet vi att Vegetius 

var en godsägare som ägnade sig åt hästuppfödning. Vegetius färdades över stora delar av det 

romerska riket och var uppenbarligen bekant med en rad ”barbariska” folk vilket demonstreras 

av hans keltiska och germanska ordförråd och hans intresse för hunnernas hästar.12 Även 

Vegetius namn avslöjar vissa uppgifter om honom. I likhet med den mesta av informationen 

om Vegetius råder det emellertid viss osäkerhet kring frågan om hans fullständiga namn.13 

Oftast anges det som Publius Flavius Vegetius Renatus. Flavius var ett namn som kejserliga 

tjänare ofta tog och Renatus är ett kristet namn som betyder ”återfödd”.14 Att Vegetius troligen 

var en högt uppsatt byråkrat framgår också av att han refereras till som ”uir inlustris”, en titel 

                                                             
8 Ibid, s. 202-203 
9 Ibid, s. 201. 
10 Allmand, Christopher Thomas, The De re militari of Vegetius: the reception, transmission and legacy of a 
Roman text in the Middle Ages, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, s. 1. 
11 Vegetius: Epitome of Military Science: translated with notes and introduction by N. P. Milner, 2. ed., Liverpool 
Univ. Press, Liverpool, 1996, Introduction, s. xxxi. 
12 Milner, s. xxxiii-xxxiv. 
13 Charles, Michael B., Vegetius in context: establishing the date of the Epitoma rei militaris, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2007, s. 23-24.  
14 Milner, s. xxxii. 
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reserverad för de högsta kejserliga byråkraterna, och som greve (”comes”).15 Ofta framhålls 

det, inte minst av honom själv, att Vegetius saknade militär erfarenhet. Detta är inte särdeles 

märkligt mot bakgrund av hans titlar. Under senantiken var ämbetsmän i regel ej militära 

befälhavare så som var fallet tidigare i Roms historia.16 En som däremot hade tjänstgjort i 

krigsmakten var Ammianus Marcellinus. 

    

Det mesta som är känt om Ammianus härrör, precis som i fallet med Vegetius, ur uppgifter från 

hans egna texter. I slutet av hans historieverk Res Gestae skriver han exempelvis att han författat 

verket i egenskap av grek och före detta soldat.17 Att Ammianus tjänstgjort i militären är 

anledningen till att hans verk ofta tillmäts ett högt källvärde.18 Han lär ha inlett sin militära 

karriär som protector domesticus. En rang som tidigare reserverats för veteraner men som under 

senantiken öppnades upp för unga inflytelserika aristokrater. Som protector domesticus 

tillhörde Ammianus ett förband med anknytning till kejsaren. Troligen utgjorde dessa 

ursprungligen en slags livvaktsstyrka men vid tiden för Ammianus liv tjänstgjorde de som 

kejserliga ombud posterade hos olika befälhavare.19 Utöver att vara soldat framhåller 

Ammianus att han var grek. Även om hans militärtjänst medförde omfattande resor hade han 

en förkärlek för den hellenistiska staden Antiokia – en stad han levde i vid flera tillfällen.20 Vad 

gäller Ammianus sociala ställning är uppgifterna mer sparsamma. Crump skriver att han 

troligen tillhörde curiales – en klass av lokala ämbetsmän och godsägare. Vidare lämnar 

Ammianus få upplysningar om sin formella utbildning men det är högst sannolikt att han erhållit 

någon form av undervisning eftersom han nyttjar en rad retoriska knep och ofta anger diverse 

historiska exempla hämtade från den klassiska litteraturen.21 

      

Frågan om utbildning är intressant eftersom det vid denna tid var vanligt att priviligierade män 

såsom Vegetius och Ammianus initierats i en slags lärdomskultur eller ”paideia”. Genom 

studier av retorik och omfattande läsning tillägnade sig eliten en avsevärd lärdom. Under 

senantiken utgjorde ”paideia” ett slags kulturellt kapital som särskilde det kultiverade fåtalet 

från den outbildade majoriteten genom att dess innehavare drillats att tala, skriva och föra sig 

                                                             
15 Charles, Vegetius in context, s. 26. 
16 Drogula, Fred K., Commanders and command in the Roman Republic and Early Empire, Chapel Hill, 2015, s. 
14-15. 
17 Crump, Gary A., Ammianus Marcellinus as a military historian, Steiner, Wiesbaden, 1975, s. 4. 
18 Ibid, s. 6. 
19 Ibid, s. 7-8. 
20 Matyszak, Philip & Berry, Joanne, Lives of the Romans, Thames & Hudson, London, 2008, s. 262-264. 
21 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 5. 
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på ett särskilt sätt.22 Detta har källkritiska implikationer som jag återkommer till, men innan det 

ämnar jag diskutera uppsatsens forskningsläge och metodologi.  

 

1.2 Forskningsläge 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens forskningsläge. Målet med de två första rubrikerna är att 

identifiera intressanta ingångar i källmaterialet för den komparativa studien. Den tredje delen 

diskuterar tidigare studier om ideologi och motiverar delvis valet av uppsatsens teoretiska 

ramverk. 

 

1.2.1 Mannamod och disciplin: om militära dygder och ideal 

Eftersom föreliggande uppsats bland annat ämnar studera värderingar (mer om detta i 1.3 Teori 

och metod) är det nödvändigt att känna till vad forskningen har att säga om romerska militära 

ideal och dygder m.m. Historikern J. E. Lendon har författat en bok med titeln Soldiers & 

Ghosts: A history of battle in classical antiquity som i allra högsta grad berör dessa ämnen. I 

detta verk argumenterar Lendon att både greker och romare var påtagligt influerade av det 

förgångna i utformningen av sin militär. Lendon framhåller att detta för romarnas 

vidkommande framförallt innebar att de idealiserade heroiska man-mot-man kamper och att 

mannamod, på latin kallat virtus23, fick särskilt stor betydelse inom romersk militärkultur.24 Det 

är talande att Lendons verk i stor utsträckning centreras kring den antika dygden virtus, ty det 

visar på något som Peter Haldén och Björn Tjällén skriver om i inledningen till Mod i strid och 

filosofi: Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget – nämligen att all forskning om 

mod (och andra sådana kvalitéer) i äldre historisk tid måste: ”[…] knyta an till den dygdetiska 

tradition som angav ramarna för all diskussion om människors karaktär och egenskaper i äldre 

tid”.25 

 

                                                             
22 Watts, Edward, "Education: Speaking, Thinking, and Socializing” i Johnson, Scott Fitzgerald (red.), The Oxford 
handbook of late antiquity, Oxford University Press, [Oxford], 2012, s. 1-2. 
23 Ordstammen ”vir” betyder man. ”Virtus” kan bokstavligen översättas till ”manlighet” även om betydelsen av 
begreppet kunde skifta avsevärt. Oftast syftar ordet på ett slags krigiskt och manligt kodat mod. Se Coulston, 
Jon, "Courage and Cowardice in the Roman Imperial Army" in War in History, 2013, 20(1)-7-31, s. 14. 
24 Lendon, J. E., Soldiers and ghosts: a history of battle in classical antiquity, Yale University Press, New Haven, 
2005, s. 171. 
25 Haldén, Peter & Tjällén, Biörn, ”Inledning. Mod, dygd och militära miljöer” i Haldén, Peter & Tjällén, Björn 
(red.), Mod i strid och filosofi: dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget, Nordic Academic Press, 
Lund, 2017, s. 13. Se även: Kamtekar, Rachana, "Ancient virtue ethics: An overwith with an emphasis on 
practical wisdom" i Russell, Daniel C. (red.), The Cambridge companion to virtue ethics, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2013, s. 34-35. 
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Här finns inte utrymme att återge en utförlig diskussion om dygdetik, men något kort bör ändå 

sägas givet dess stora betydelse för detta forskningsområde. Aristoteles är en central gestalt 

inom dygdetiken och han menar att det är genom utövandet av dygd som eudaimonia 

(εὐδαιμονία) uppnås. Eudaimonia översätts ofta, aningen bristfälligt, till lycka. I den 

Nikomachiska etiken definierar Aristoteles dygd som det rätta måttet av ett visst beteende. Ett 

relevant exempel på detta rör dygden mannamod som på grekiska kallas andreia (άνδρέια). 

Enligt Aristoteles är mannamod detsamma som att agera utan överdriven feghet, oräddhet eller 

övermod.26 Detta aristoteliska resonemang om dygd som det rätta måttet av ett beteende har 

bäring även på romerskt tänkande, vilket kommer framgå i analysen av Ammianus värderingar. 

 

Virtus är ett komplext begrepp som inte helt och hållet kan jämföras med de grekiska orden för 

mannamod (andreia/άνδρέια) eller dygd (arete/ἀρετή). Dess betydelse förändrades också 

påtagligt under Roms historia. Om detta har Myles McDonnell skrivit i sin bok Roman 

Manliness: Virtus and the Roman Republic. McDonnell menar att virtus ursprungligen hade 

huvudsakligen militära konnotationer. Oftast i termer av den sortens heroiska, aggressiva 

mannamod som Lendon diskuterar i sin bok, men även i form av ett mer passivt mod till att 

uthärda smärta.27 I takt med att Rom kom i kontakt med andra kulturer, i synnerhet den grekiska, 

antog virtus en rad nya betydelser genom semantiska lån från grekiskan, hävdar McDonnell.28 

Under medelrepublikansk tid och framåt kom virtus att användas i liknande bemärkelse som 

det grekiska arete – för att beteckna mänsklig förträfflighet – särskilt i den privata sfären.29 Vid 

senrepublikansk tid var de semantiska lånen från arete så pass långt gångna att virtus antagit en 

stor bredd av betydelser. Virtus kunde då användas i en generell filosofisk betydelse av dygd 

som inkorporerade en rad andra kvalitéer (så som clementia, iustitia, pietas m.m.), i mer snäva 

tekniska och etiska betydelser, i olika litterära troper hämtade från grekisk litteratur eller i den 

ursprungliga militära betydelsen.30 Vidare skriver McDonnell att dessa betydelser kom att 

homogeniseras under principatet så att kejsaren kunde tillskrivas virtus både i den allmänna, 

filosofiska bemärkelsen och i det traditionella militära avseendet.31 

                                                             
26 Eliasson, Erik, ”Mannamod”, övermod och vansinne i fält och filosofi under antiken” i Haldén, Peter & Tjällén, 
Biörn (red.), Mod i strid och filosofi: dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget, Nordic Academic 
Press, Lund, 2017, s. 25 & 33. 
27 McDonnell, Myles Anthony, Roman manliness: 'virtus' and the Roman republic, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2006, s. 31 och Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 176-177. 
28 McDonnell, Roman manliness, s. 76-77. 
29 Ibid, s. 107 & 110-111. 
30 Ibid, s. 293-294. 
31 Ibid, s. 385-388. 
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Kyle Schrader är i sin artikel "Virtus and the Roman World: Generality, Specificity, and 

Fluidity" något oenig med McDonnell. Schrader menar att den allmänna, homogeniserade 

betydelsen av virtus måste ha existerat långt tidigare i romersk historia. Han förklarar istället 

den variation av betydelser som virtus antog med hänvisning till de specifika textuella 

kontexterna i vilket begreppet nyttjades.32 Schrader vänder sig mot idén om att virtus i den 

allmänna bemärkelsen skulle ha varit ett resultat av grekiskt inflytande. Om så vore fallet borde 

de ursprungliga, romerska militära betydelserna av begreppet ha försvunnit eller ändrats – vilket 

de inte gjorde.33 Schraders argumentation är dock inte helt övertygande. Varför skulle inte äldre 

betydelser av ordet kunna existera samtidigt som nyare, grekiskt-influerade betydelser? Och 

hur förklarar han de tydliga korrelationerna mellan begreppen virtus och arete som McDonnell 

påvisar? Oavsett vad är en sak klar: virtus var ett nyckelbegrepp i romersk militärkultur. Detta 

är något som Lendon diskuterar utförligt. 

 

Enligt Lendon förblev idealet om man-mot-man kamper och det traditionella, aggressiva virtus 

ett bestående element i den romerska militärkulturen även i senromersk tid. I konflikt med detta 

ideal fanns dock, menar Lendon, föreställningar om disciplina och tillhörande företeelser som 

modestia (lydnad) och labor (ansträngning/arbete).34 Lendon hävdar att dessa två begrepp, 

virtus och disciplina, utövade ett slags parallellt inflytande över Roms militär där det ena inte 

var överordnat det andra. Det har varit svårt att hitta forskning om militära dygder under 

senromersk tid, men just Lendon och historikern Guy Sabbah har båda analyserat Ammianus 

syn på virtus. Enligt Sabbah är virtus att betrakta som tapperhet snarare än ett vårdslöst, heroiskt 

mod. Istället för att betona virtus och disciplina som två motsatta ideal likt Lendon, menar 

Sabbah att det centrala är hur virtus så att säga tyglas av andra filosofiska dygder så som 

prudentia (visdom) och temperantia (återhållsamhet). Sabbahs tolkning av Ammianus är mer i 

linje med Aristoteles syn på dygd som det rätta måttet av ett beteende.35 

 

                                                             
32 Schrader, Kyle, "Virtus and the Roman World: Generality, Specificity, and Fluidity", i: The Gettysburg 
Historical Journal, vol 15, 2016, s. 101-103 
33 Schrader, ”Virtus and the Roman World”, s. 83-84. 
34 Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 312-313 & Phang, Sara Elise., Roman Military Service: Ideologies of Discipline in 
the Late Republic and Early Principate, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, s. 73 & 201. 
35 Sabbah, Guy, ”Ammianus Marcellinus” i Marasco, Gabriele (red.), Greek and Roman historiography in late 
antiquity fourth to sixth century A.D. [Elektronisk resurs], Brill, Leiden, 
2003, s. 73-74. 
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Sammanfattningsvis visar ovanstående diskussion om forskningsläget på flera viktiga saker. 

Till att börja med betonades dygdetikens avgörande betydelse för studier av mod och andra 

mänskliga egenskaper. Detta innebär i praktiken att jag kommer vara särskilt uppmärksam på 

vilka dygder som framträder i källmaterialet och uppmärksamma huruvida Ammianus och 

Vegetius skiljer sig åt i dygdetisk mening. Lendons uppfattning om att virtus och disciplina 

utövade ett parallellt inflytande på den romerska hären kommer också att testas på materialet i 

den mån detta är möjligt. Men mer än något annat har ovanstående diskussion gett en god grund 

att stå på när källmaterialet ska analyseras: vilka dygder, ideal och andra värderingar ger 

Vegetius och Ammianus uttryck för och vilka skillnader föreligger mellan de två? Om detta 

handlar i stor utsträckning uppsatsens första frågeställning.  

 

1.2.2 Forskning om senromerska militärpraktiker 

Då forskningen om den romerska militären är så omfattande och drar nytta av en stor variation 

av källmaterial förmedlar den en mer nyanserad bild av den romerska krigsmakten än vad 

Vegetius och Ammianus gör på egen hand. Av den anledningen är det en god idé att nyttja 

forskningsläget för att identifiera intressanta militära praktiker att uppmärksamma och jämföra 

i Vegetius och Ammianus texter. Tanken är sedan att dessa praktiker skall utgöra fokus i 

analysen av de så kallade handlingsrekommendationerna (se 1.3 Teori och metod) i 

undersökningens tredje del. 

 

En sådan praktik är rekryteringen till och ”barbariseringen” av den romerska militären. 

Romarna var under senantiken påtagligt intresserade av att rekrytera kompetenta icke-romerska 

krigare (ofta kallade barbarer).36 Denna utveckling kallas inte sällan för ”barbariseringen” av 

den romerska armén. Det bör dock påpekas att kontrasten mellan barbarer och romare i största 

allmänhet överdrivits. Historikern Michael Maas skriver exempelvis att forskare tenderar att ge 

barbarer större historisk betydelse än romarna själva gjorde och betonar att kulturella identiteter 

var flytande och föränderliga.37 Även omfattningen och konsekvenserna av ”barbariseringen” 

av armén har diskuterats flitigt av forskare. Här finns två diametralt olika perspektiv. Å ena 

sidan hävdar forskare som Pat Southern och Karen Dixon att den storskaliga rekryteringen av 

icke-romare orsakade en försämring av arméns träningsrutiner och effektivitet.38 Å andra sidan 

                                                             
36 Lee, A. D., War in Late Antiquity: A Social History, Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey, 2007, s. 83. 
37 Maas, Michael, ”Barbarians: Problems and Approaches” i Johnson, Scott Fitzgerald (red.), The Oxford 
handbook of late antiquity, Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 61-62 & 69. Se även Maxwell, Jaclyn, 
"Paganism and Christianization" i samma antologi, s. 851 & 866-867.  
38 Southern & Dixon, The late Roman army, s. 52-55 & 180. 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

9 
 

menar forskare som Lee och Sarantis att både omfattningen och konsekvenserna av 

”barbariseringen” överdrivits. De lyfter istället fram barbarernas militära kompetens och 

taktiska förmågor.39 Givet denna oenighet kommer Vegetius och Ammianus 

handlingsrekommendationer rörande rekrytering att utgöra en av parametrarna i den 

komparativa analysen. Vad ansåg de om rekryteringen av barbarer? Vilken strategisk roll 

tillmäter de rekryteringen överlag? 

 

En annan intressant komparativ aspekt är strategi och taktik. ”Grand Strategy” är ett område 

som fått mycket uppmärksamhet i forskning om romersk militärstrategi ända sedan en forskare 

vid namn Luttwak publicerade en studie som lanserade begreppet 1976. Sarantis skriver att 

”Grand Strategy” utgörs av den organisation av samhället/militären och de utrikespolicyplaner 

som tar form över en eller flera kejsares regeringstider. Lutwaks teori har kritiserats på flera 

punkter. Vissa forskare har bland annat ifrågasatt romarnas förmåga att vidhålla en strategi över 

så långa perioder och andra har menat att det är anakronistiskt att hävda att romarna hade denna 

sorts strategiska tänkande överhuvudtaget. Likväl är ”Grand Strategy” alltjämt en populär teori 

i studier av Roms militärhistoria.40 

 

Även om jag inte ämnar nyttja denna teori i sig belyser den viktiga strategiska överväganden 

som kan utgöra en god grund för en komparativ analys. Dess moderna anhängare föreställer sig 

strategi som identifikationen av strategiska mål, rangordningen av dessa, resursmobilisering 

utifrån denna rangordning och val av policyinstrument (diplomatiska, militära o.s.v.).41 Mot 

denna bakgrund vore det intressant att jämföra vilka strategiska överväganden och 

handlingsrekommendationer som framkommer i Vegetius och Ammianus texter. Till detta kan 

en komparation av taktiska preferenser tilläggas. Forskningen har i det här avseendet betonat 

hur det senromerska infanteriet skiljde sig åt från dess föregångare under principatet. Särskilt 

har återkomsten av falangformationer, förändringar av infanteriets taktiska kapacitet och 

kavalleriets roll betonats42 – men vad var ideal taktisk praktik enligt Ammianus och Vegetius? 

 

                                                             
39 Lee, War in Late Antiquity, s. 83-85 & Sarantis, Alexander, "Waging War in Late Antiquity" i Sarantis, 
Alexander & Christie, Neil, War and Warfare in Late Antiquity (2 vol. set) [Elektronisk resurs], BRILL, Leiden, 
2013, s. 67-68. 
40 Whately, Conor, "Strategy, Diplomacy and Frontiers: A Bibliographic Essay" i Sarantis, Alexander & Christie, 
Neil, War and Warfare in Late Antiquity (2 vol. set) [Elektronisk resurs], BRILL, Leiden, 2013, s. 239-240. 
41 Ibid. 
42 Sarantis, Alexander, "Tactics: A Bibliographic Essay" i Sarantis, Alexander & Christie, Neil, War and Warfare in 
Late Antiquity (2 vol. set) [Elektronisk resurs], BRILL, Leiden, 2013, s. 182 och Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 266. 
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Relaterat till strategi och taktik är en tredje form av militärpraktik som kommer behandlas i 

undersökningen: fortifikationer och belägringskonst. Belägringar var en central del av senantik 

krigföring. Detta visas inte minst av de stora byggnadsprojekt som kejsare hängav sig åt men 

som under senromersk tid framförallt tog sig uttryck i konstruktionen av militära 

fortifikationer.43 Forskare är i regel eniga om att belägringskonsten inte förändrades särskilt 

mycket under antiken och tidig medeltid i fråga om teknologi och strategi. Vad gäller taktiker 

i samband med belägringar styrdes dessa överväganden generellt sett av följande faktorer: 

fortifikationens strategiska och topografiska läge, dess försvarsverk samt logistiska 

förberedelser.44 Här finns en ingång i empirin för denna uppsats vidkommande: vilka tekniska, 

strategiska och taktiska praktiker framhåller Ammianus och Vegetius som ideala i fråga om 

fortifikations- och belägringskonst? 

  

1.2.3 Ideologiska perspektiv på den romerska staten och dess armé 

Det kan framstå som aningen långsökt att nyttja mer eller mindre moderna teorier om ideologi 

på antikens Rom eftersom romarna själva inte, mig veterligen, hade något ord som motsvarar 

vårt moderna ideologibegrepp. Likväl har dessa teorier visat sig användbara och forskare har 

gjort bruk av dem för att studera allt från statsbildning till disciplineringen av Roms militär. Ett 

intryck jag fått, med risk för att förenkla, är att forskare generellt förhåller sig till eller använder 

begreppet ideologi på två sätt. 

 

Vissa forskare, bland annat A. D. Lee som författat verket War in Late Antiquity: A Social 

History, använder ideologibegreppet på ett heuristiskt eller tämligen odefinierat vis. Lee skriver 

till exempel om hur romerska kejsare använde olika verbala och visuella media för att 

porträttera sig som segerrika i krig. Militär framgång var nämligen, vilket Lee mycket riktigt 

påpekar, en avgörande faktor för tillgången till och befästandet av politisk makt under hela det 

Romerska rikets historia. Intressant nog kallar Lee detta fenomen för ”The Unchanging 

Ideology of Victory”45 utan att vid något tillfälle i boken diskutera ideologi eller ge någon 

definition av begreppet. Detta närmast deskriptiva förfarande kan vara problematiskt då det 

öppnar upp för förvirring, feltolkningar och anakronismer. 

 

                                                             
43 Sarantis, War and Warfare in Late Antiquity, s. 4-5 & 67-68; Southern & Dixon, The late roman army, s. 128-
129. 
44 Sarantis, War and Warfare in Late Antiquity, s. 193-197. 
45 Lee, War in Late Antiquity, s. 37-48. 
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Det andra förhållningssättet är desto vanligare och utmärks av mer teoretisk stringens. Två 

exempel får tjäna som illustration för detta. John F. Haldon har i ett kapitel i antologin The 

Oxford handbook of late antiquity sökt placera det senromerska riket i en global kontext. Av 

särskilt intresse är hans diskussion om hur weberska och marxistiska teorier om ideologi har 

använts för att studera statsformering under antiken. Dessa teorier har bland annat använts för 

att analysera hur social stratifiering, arbetsfördelning och kontroll över produktionsmedel 

påverkat fördelningen av makt i antika samhällen och i förlängningen hur detta inverkat på 

utvecklingen av olika statsbildningar.46 Av central betydelse för statsbildningens långsiktiga 

överlevnad, menar Haldon, är behovet av ideologisk integrering eller, uttryckt med andra ord, 

etablerandet av en ideologisk hegemoni som legitimerar de styrandes position. Under antiken 

tjänade ofta olika rituella praktiker en sådan integrerande roll.47 Ett annat exempel på en studie 

med mer rigorös teoretisk användning är Sara Elise Phangs studie Roman Military Service: 

Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate. Phangs undersökning 

kännetecknas av ett tämligen eklektiskt teoretiskt ramverk, hon laborerar bland annat med 

Weber och Bourdieu, men av särskild vikt är hennes nyttjande av Louis Althussers teorier om 

ideologi. Med vissa reservationer argumenterar hon att den hegemoniska romerska eliten 

formade och gav uttryck för en slags disciplinsideologi, av Phang kallad disciplina militaris 

(ungefär: militärträning), vars främsta funktion var att legitimera deras försök att kontrollera 

armén och dess soldater.48 Soldaterna, som av Phang identifieras som en slags underklass, 

ansågs samhällsfarliga om de inte hölls sysselsatta. Således sökte den romerska eliten, i form 

av soldaternas befälhavare, att kontrollera dem i huvudsak genom att påtvinga dem diverse 

fysiska uppgifter. Det kunde röra sig om allt från vanlig exercis till förnedrande byggprojekt 

som vanligtvis ålades slavar.49  

 

Av dessa två förhållningssätt, det ena tämligen deskriptivt och det andra betydligt mer rigoröst 

i teoretisk mening, är det senare att föredra. Det Phang m.fl. visat, även om just Phang studerat 

en tidigare period i romersk historia än den som här är i fokus, är den stora potentialen som 

föreligger i att använda moderna teorier om ideologi i analyser av den romerska militären. Givet 

att detta görs med stor försiktighet och medvetenhet om teorins begränsningar. Det är delvis 

med anledning av denna insikt som jag ämnar nyttja Herbert Tingstens teoretiska ramverk för 

                                                             
46 Haldon, John F,. "Comparative State Formation: The Later Roman Empire in the Wider World" i Johnson, 
Scott Fitzgerald (red.), The Oxford handbook of late antiquity, Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 12-13. 
47 Haldon, ”Comparative State Formation”, s. 18-20. 
48 Phang, Roman Military Service, s. 13 & 20-21. 
49 Phang, Roman Military Service, s. 45. 
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att analysera och jämföra Vegetius och Ammianus i termer av ideologi. De Re Militari och Res 

Gestae bör vara lämpliga studieobjekt i en analys av ideologi. Få lär invända mot att Vegetius 

text, vilken i senare tids forskning framhålls som en politisk text som uppmanar till högst 

genomförbara militära reformer, blir föremål för en ideologisk undersökning.50 Med det 

teoretiska ramverk jag ämnar nyttja blir en komparativ ideologianalys, genreskillnader till trots, 

förhoppningsvis även möjlig att genomföra av Ammianus text. Om detta ska jag nu diskutera 

nedan. 

 

1.3 Teori och metod 

 

1.3.1 Tingstens teoretiska ramverk och operationalisering 

Som framgått tidigare tar föreliggande uppsats sin utgångspunkt i den svenska 

statsvetarprofessorn Herbert Tingstens (1896–1973) teorier om ideologi. Detta innebär i 

praktiken att jag inte är särskilt intresserad av att falsifiera Tingstens teori. Istället utgör den ett 

analytiskt ramverk utifrån vilket hela undersökningen av Vegetius och Ammianus texter 

struktureras. I detta avsnitt presenteras således Tingstens teoribildning tillsammans med en 

redogörelse för hur jag ämnar operationalisera hans teoretiska ramverk. 

 

Ordet ideologi är komplext och dess betydelse varierar mellan olika teoribildningar. Tingsten 

reserverar dock ordet för sådana politiska idéer som på ett mer systematiskt vis anger ramarna 

för handling.51 Ideologier utgörs, enligt Tingsten, av tre olika typer eller nivåer av idéer: 

värderingar, verklighetsomdömen och handlingsrekommendationer.52 Tingsten ger ingen tydlig 

definition av värderingar, men Göran Bergströms och Kristina Boréus tolkning i Textens 

mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys är rimlig. Det vill 

säga att värderingar är en mer allmän syn på människans natur, på rättvisa eller något annat.53 

Vad som är särskilt utmärkande hos Tingsten är hans uppfattning att värderingar spelar en 

underordnad roll i ideologier. Värderingar är, enligt Tingsten, så allmänna och mångtydiga att 

                                                             
50 Van Nort, Richard M., The battle of Adrianople and the military doctrine of Vegetius, Diss., University of New 

York, 2007, s. 323 & Milner, Vegetius: Epitome of Military Science, s. xxviii. 
51 Tingsten, Herbert, Idékritik, Bonnier, Stockholm, 1941, s. 9. 
52 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- 
och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 141. 
53 Ibid. 
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de inte ger någon tydlig vägledning för handling. Istället är det centrala i en ideologi dess 

verklighetsomdömen och relaterade handlingsrekommendationer.54  

    

Tingsten menar att verklighetsomdömen är sådana utsagor om ett samhälles förhållanden som 

antas vara objektivt riktiga och inte blott uttryck för subjektiva uppfattningar. Ett gott exempel 

på denna uppfattning är följande citat: "Det intressanta hos Marx är icke, att han värderar ett 

samhälle av viss typ – härutinnan var han icke originell – utan att han framlade en egenartad 

framställning av de förhållanden och tendenser, som enligt hans mening måste leda till detta 

[kommunistiska] samhälles tillkomst” (min anmärkning).55 Det bör dock understrykas att även 

om verklighetsomdömena ges särskild uppmärksamhet och utrymme i Tingstens teoretiska 

ramverk är han i grunden ovillig att återföra en ideologis beståndsdelar till ett av dessa tre 

element. Vidare kan en ideologis verklighetsomdömen och de tillhörande 

handlingsrekommendationerna som ges utifrån dessa i princip, menar Tingsten, prövas 

empiriskt och därmed falsifieras. Detta är en viktig föreställning i Tingstens så kallade 

idékritik.56  

 

Tingstens syn på ideologier är således tämligen rationalistisk och positivistisk. Forskare är idag 

mycket tveksamma till huruvida det är möjligt att empiriskt falsifiera ideologier och huruvida 

det är rimligt att så att säga avskriva en ideologi på grundval av att den rymmer felaktiga 

påståenden om samhället. Tingstens fokus på handlande är också problematiskt i den mån det 

bidrar till att ideologiernas normativa aspekter hamnar i skymundan. Just de normativa 

elementen framhålls i regel av mer modern ideologiforskning som ideologiernas kärna.57 Det 

är mot denna bakgrund viktigt att tydliggöra att jag inte delar Tingstens positivistiska syn på 

ideologier och att jag inte ämnar falsifiera Vegetius och Ammianus ideologier. Det är likväl 

min övertygelse att Tingstens teoretiska ramverk besitter ett analytiskt värde även om det inte 

används i syfte att kritisera ideologier. Genom att fästa större vikt vid Tingstens systematiska 

syn på ideologi, främst i form av att inte framhålla verklighetsomdömen som det mest centrala 

i en ideologi, och mindre vikt vid att kontrollera verklighetsomdömen och 

handlingsrekommendationers förment objektiva giltighet går det att analysera hur dessa tre 

element hänger samman och påverkar varandra. Detta är en aspekt av Tingstens teori som jag 

                                                             
54 Tingsten, Idékritik, s. 12 & 17-18. 
55 Ibid, s. 21. 
56 Tingsten, Idékritik, s. 15 & 17-18 och Bergström; Boréus, Textens mening och makt, s. 141-142. 
57 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, s. 142 
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upplever inte uppmärksammats tillräckligt (ens av honom själv). Att ge värderingar lika stort 

utrymme i analysen som verklighetsomdömen och handlingsrekommendationer bidrar 

förhoppningsvis även till att de normativa elementen framträder i högre grad än vad som annars 

hade varit fallet. 

 

Frågan kvarstår dock: varför använda Tingsten istället för modernare teoribildning? Eller för 

den delen marxistisk teori så som Phang gör? Svaret ligger i Tingstens definition av ideologi. 

Bergström och Boréus framhåller att det framförallt finns två stora huvudstråk i hur ideologi 

definieras. Å ena sidan finns det funktionella definitioner, som bland annat marxistiska teorier 

ofta nyttjar, vilka definierar ideologi utifrån dess funktion. Det kan till exempel handla om att 

ideologi definieras som de idéer eller system av idéer som bidrar till att legitimera 

klassintressen.58 Å andra sidan finns neutrala ideologidefinitioner som inte tar hänsyn till 

ideologins funktion eller effekter. Den huvudsakliga konsekvensen av denna mer neutrala 

inriktning är att frågan om vilka idéer som kan inkluderas i en ideologisk analys blir öppen och 

empirisk.59 Tingstens definition, som redovisats ovan, är i linje med det neutrala huvudstråket. 

Den relativt öppna ideologidefinition möjliggör analyser av en stor variation av källmaterial, 

inte minst av sådana texter som inte är uppenbart politiska så som Ammianus historieverk, och 

den riktar inte in undersökningen på framförallt klassintressen eller maktfrågor. Det finns 

givetvis modernare teorier om ideologi vilka inte är marxistiska eller funktionella, exempelvis 

Michael Freedens begreppsorienterade teori om ideologier och förändring, som eventuellt hade 

kunnat nyttjas. Freedens teori har emellertid inte framstått som lika välanpassad till 

föreliggande studies källmaterial.60 Vegetius text, som till största del består av en rad ytterst 

konkreta handlingsrekommendationer, lämpar sig särskilt väl för en analys som tar sin 

utgångspunkt i Tingstens teoretiska ramverk. Jag är också tveksam till att använda modernare 

teorier främst för att de är nyare om det föreligger goda skäl att använda äldre teoribildning – 

vilket jag argumenterat för att det gör i det här fallet. 

 

Så som jag ämnar använda Tingstens teori uppfattas värderingar som ett brett analytiskt begrepp 

som syftar till att ringa in Vegetius och Ammianus syn på den romerska soldaten och 

befälhavaren. Detta innebär, i praktiken, att uppmärksamma och analysera sådana mänskliga 

                                                             
58 Jag inser att jag ger en tämligen kortfattad och aningen orättvis återgivning av marxistiska definitioner av 
ideologi här. Av utrymmesmässiga skäl kan jag inte diskutera hur Marx och efterföljande definierat ideologi på 
olika sätt fram till våra dagar. 
59 Ibid, s. 141-145. 
60 Se Freeden, Michael, Ideologies and political theory: a conceptual approach, Clarendon Press, Oxford, 1996. 
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kvalitéer och karaktärsdrag som framträder i källmaterialet som positiva eller ideala för en 

soldat eller befälhavare. Det kan röra sig om allt från kroppsideal till antika dygder. I fråga om 

verklighetsomdömen är jag som sagt inte intresserad av att falsifiera Vegetius och Ammianus 

förment objektiva påståenden. Istället nöjer jag mig med att försöka utröna om de har en positiv 

eller negativ uppfattning om tillståndet för respektive den militära förmågan hos den romerska 

militären samt hur detta eventuellt påverkar vilka handlingsrekommendationer de ger uttryck 

för. Med handlingsrekommendationer åsyftas vilka militära praktiker rörande rekrytering och 

”barbarisering”, strategi och taktik samt fortifikationer och belägringskonst som Vegetius och 

Ammianus framhåller som ideala eller önskvärda och hur dessa implicita eller explicita 

rekommendationer hänger samman med deras värderingar och verklighetsomdömen.  

 

1.3.2 Lingvistiska metoder 

I vissa fall framgår Vegetius och Ammianus idéer tydligt i källmaterialet, men i andra fall är de 

inte helt uppenbara. Vegetius normativa text som syftade till att åstadkomma en rad konkreta 

reformer är i regel lättare att analysera än Ammianus verk. Detta eftersom Res Gestae utgör ett 

deskriptivt historieverk där författarens egna uppfattning inte alltid framgår tydligt. Det behövs 

därför någon form av metodik för att blottlägga författarnas ideologiska uppfattningar i de fall 

dessa inte är helt självklara eller explicita. Inspiration till detta har hämtats från den kritiska 

diskursanalysen (CDA). Det är inte min avsikt att genomföra en diskursanalys av källmaterialet, 

men vad forskare inom CDA lyckats visa är gångbarheten i att bruka lingvistiska metoder för 

att synliggöra och analysera implicita eller explicita ideologiska uppfattningar och tendenser.61 

Nedan följer en presentation av de tre metoder som föreliggande uppsats kommer göra bruk av. 

Dessa är metoder för att analysera: presuppositioner, representationsstrategier samt metaforer 

och retoriska troper. 

 

Den första av dessa tre metoder, det vill säga den som fokuserar på presuppositioner, är särskilt 

användbar för denna uppsats vidkommande. Med presuppositioner avses outtalade 

förgivettaganden.62 I sin bok How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction 

skriver David Machin och Andre Mayr att det som i många fall presenteras som självklart och 

som ej i behov av definiering ofta återspeglar ideologiska uppfattningar.63 Genom att 

                                                             
61 Machin, David & Mayr, Andrea, How to do critical discourse analysis: a multimodal introduction, Sage, 
London, 2012, s. 2-3. 
62 Nationalencyklopedins nätupplaga, sökord ”presupposition”, https://www-ne-
se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/presupposition, hämtad 12/2 2018, kl 10.09. 
63 Machin & Mayr, How to do critical discourse analysis, s. 153. 
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uppmärksamma vad Vegetius och Ammianus tar förgivet blir det därför möjligt, åtminstone i 

vissa fall, att komma åt deras ideologiska uppfattningar även när dessa inte presenteras på ett 

helt tydligt sätt. Här kan ett kort exempel ges från uppsatsens källmaterial, med risk att 

förekomma en del av undersökningens resultat, som belyser användbarheten i denna metod. I 

inledningen till den femte boken av De Re Militari, som behandlar maritim krigföring, skriver 

Vegetius följande: ”Its arts require less to be said for the reason that the sea has long been 

pacified, and our struggle with barbarian races is played out on land”.64 Bara detta korta stycke 

rymmer flera presuppositioner som avslöjar en hel del om Vegetius och hans text. För det första 

indikerar den, i och med att Vegetius tar förgivet att kampen mot de barbariska folken 

framförallt sker på land, att texten författades innan Vandalerna lärt sig behärska konsten att 

bygga fartyg på 400-talet. För det andra säger citatet en del om Vegetius syn på barbarer 

eftersom han tar förgivet att det är dessa som utgör rikets fiender. Notera också att ”barbarian 

races” presenteras som en generisk grupp. 

 

Den andra lingvistiska metoden som kommer användas innebär att sättet som människor 

representeras på i källmaterialet analyseras. Machin och Mayr kallar detta för 

representationsstrategier. De menar att det inte finns ett neutralt sätt att skildra människor på – 

varje representation innebär att vissa aspekter av människornas identitet uppmärksammas eller 

döljs. Representationsstrategier påverkar även vilka värderingar som förmedlas till läsaren.65 

För att studera representationsstrategier finns många metodologiska verktyg. En intressant sak 

att analysera är exempelvis huruvida människor representeras på kollektiv- eller individnivå 

och vad det i sin tur avslöjar. Att porträttera någon som en individ kan göra att läsaren knyter 

ett starkare band till den porträtterade eller så kan det antyda att personen som skildras är särskilt 

utmärkande i något avseende. Motsatsen till detta förfarande är när människor beskrivs som en 

generisk grupp.66 Objektifiering, i bemärkelsen att någon representeras med hänvisning till 

enbart ett yttre kännetecken eller särdrag, är ett annat användbart verktyg. Machin och Mayr 

menar att när någon objektifieras, exempelvis om en person framställs som enbart en vacker 

kvinna, är det alltid stora delar av den objektifierades identitet och personlighet som hamnar i 

skymundan.67 De ovannämnda verktygen kommer nyttjas för att synliggöra implicita 

                                                             
64 De Re Militari (hädanefter DRM) 4.31.1 Vegetius Renatus, Flavius, Epitome of military science, 2. ed., 
Liverpool Univ. Press, Liverpool, 1996, s. 140; Vegetius, Epitoma rei militaris, Clarendon Press, Oxford, 2004, s. 
145. ”[…] de cuius artibus ideo pauciora dicenda sunt quia iam dudum pacato mari cum barbaris nationibus 
agitur terrestre certamen”.  
65 Machin & Mayr, How to do critical discourse analysis, s. 77. 
66 Ibid, s. 79-81. 
67 Ibid, s. 82-83. 
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ideologiska föreställningar som ligger bakom de till synes neutrala representationer av 

människor som förekommer i källmaterialet. 

 

En tredje lingvistisk metod som kommer nyttjas i mindre utsträckning fokuserar på 

användningen av metaforer och retoriska troper. Machin och Mayr hävdar, med hänvisning till 

kognitivistisk forskning, att metaforer utgör en fundamental del i hur människor tänker i största 

allmänhet. Metaforer kan också användas retoriskt för att övertyga läsare.68 På grund av det 

tämligen stora historiska avståndet mellan källmaterialet och mig själv som forskare är risken 

emellertid överhängande att jag missuppfattar eller helt missar vissa metaforer. Därför kommer 

jag enbart analysera dessa vid de få tillfällen där de är uppenbara och av relevans för min 

undersökning. Metaforer är också ofta influerade av retoriska troper. Machin och Mayr nämner 

en särskilt intressant trop som förekommer flitigt i uppsatsens källmaterial: överdrifter 

(hyperbole).69 Genom att, när det är lämpligt, uppmärksamma Vegetius och Ammianus 

metaforer och retoriska överdrifter blir det möjligt att avslöja vissa intressanta ideologiska 

uppfattningar. 

 

Flera andra lingvistiska metoder har övervägts. Särskilt bör nämnas sådana som studerar 

modaliteter, ordval och semantiska fält. Dessa har inte valts bort för att de är oanvändbara utan 

för att de ställer mycket stora krav på forskarens språkkunskaper för att kunna appliceras 

effektivt. De tre utvalda metoderna som diskuterats ovan, det vill säga metoder för att analysera 

presuppositioner, representationsstrategier och metaforer, har det gemensamt att de i huvudsak 

riktar in fokus på textens mening snarare än enskilda ord eller rent grammatiska företeelser. 

Även detta fordrar givetvis kunskap i språket som analyseras, men det torde vara lättare att 

förstå och analysera den övergripande meningen i texten än att fördjupa sig i grammatik och 

ordförståelse. Att rikta in sig på mening snarare än språkliga detaljer är också lämpligt eftersom 

föreliggande undersökning i stor utsträckning utgår från översättningar (se 1.5 Källmaterial och 

källkritik). Det övergripande målet med översättningar är i regel att återge materialets mening. 

Ibland sker detta på bekostnad av det språkliga, även om översättare givetvis strävar efter att få 

sin översättning så nära originalspråket som möjligt i fråga om språkets struktur, innehåll och 

känsla. 

 

                                                             
68 Ibid, s. 163-164. 
69 Ibid, s. 167 &170. 
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Något bör också sägas om tänkbara motsättningar mellan uppsatsens teoretiska utgångspunkt 

och dess metoder. Även om jag inte vill göra någon kritisk diskursanalys är det viktigt att 

uppmärksamma att metoderna som här valts har konstruerats utifrån en socialkonstruktivistisk 

diskursteoretisk utgångspunkt. Med socialkonstruktivism menas, något förenklat, att sättet 

varpå vi talar om ett fenomen, och de praktiker vi i övrigt formar kring detta, påverkar hur vi 

föreställer oss fenomenet.70 Alla former av diskursanalys har i regel vissa utgångspunkter 

gemensamt. Så som en kritisk inställning gentemot ”objektiv” kunskap. Istället lyfter de fram 

att verkligheten, så som vi känner den, framförallt är ett resultat av våra språkliga kategorier. 

Vidare betonas också att vår kunskap om världen är historiskt och kulturellt situerad. Det vill 

säga att det sätt vi förstår världen på är i hög grad influerat av vår historiska och kulturella 

tillhörighet – och dessa är föränderliga ting.71 Dessa epistemologiska utgångspunkter är i bjärt 

kontrast med Herbert Tingstens rationalistiska och positivistiska teori som ju i stor utsträckning 

handlar om att pröva just objektiva sanningsanspråk (visserligen för att falsifiera dem – men 

själva premissen är ändå att objektiva sanningar existerar). Här finns således en motsättning. 

Denna torde emellertid inte vara ett allt för stort problem. Eftersom jag som sagt inte delar 

Tingstens positivistiska syn på ideologi, och inte ämnar nyttja den för att värdera förment 

objektiva påståenden, bör det inte föreligga några principiella skäl mot att använda Tingstens 

teori tillsammans med dessa lingvistiska metoder.  

 

1.3.3 Analysschema 

För att få tillstånd någon form av systematik i min komparation av Ammianus och Vegetius har 

ett analysschema konstruerats som bygger på Tingstens teoretiska ramverk och de lingvistiska 

metoder som diskuterats ovan. De frågor som presenteras i analysschemat ska inte uppfattas 

som nya frågeställningar utan som analysfrågor. De är menade att uppmärksamma olika 

aspekter av källmaterialet med bäring på uppsatsens problemställning. Fördelen med 

analysscheman är att de ger förutsättningar för att analysera flera texter med samma parametrar 

och större systematik. En eventuell nackdel är att de riskerar att på förhand styra 

undersökningen i alltför hög grad så att resultaten blir blott en spegling av analysschemat. Jag 

har försökt att nå en slags kompromiss med tämligen öppna analysfrågor för varje nivå i 

analysschemat. 

                                                             
70 Ahrne, Göran, Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, 
s. 151. 
71 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Discourse analysis as theory and method, Sage, London, 
2002, s. 4-5. 
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Figur 1. Analysschema. 

 

 

 

 

 

 

 

Analysschema

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Värderingar
● Presuppositioner
Vilka kvalitéer, karaktärsdrag, dygder m.m. tas förgivet så som positiva/nödvändiga 
rörande vad som gör soldater/befälhavare dugliga?
● Representationsstrategier
Hur presenteras individer och grupper i källmaterialet i relation till de kvalitéer som 
gör en soldat/befälhavare militärt duglig? 
● Metaforer och retoriska troper
Vilka metaforer och retoriska troper används i skildringen av soldater/befälhavares 
önskvärda respektive icke önskvärda kvalitéer och vad avslöjar dessa om författarnas 
syn på vad som gör en soldat/befälhavare duglig?

Verklighetsomdömen
● Presuppositioner
Vad tas förgivet av författarna rörande den romerska militärens tillstånd eller 
förmåga att genomföra offensiva militära kampanjer, upprätta effektiva försvar mot 
fientliga styrkor m.m.? Vad säger detta om författarnas syn på den romerska 
militären?
● Representationsstrategier
Hur representeras människor i källmaterialet i relation till den romerska militären? 
Framställs någon/några som ett särskilt stort hot mot den eller som en tillgång? 
● Metaforer och retoriska troper
Vilka metaforer och retoriska troper används för att skildra den romerska militärens 
förmåga/tillstånd? Vad säger dessa om författarnas syn?

Handlingsrekommendationer
● Presuppositioner
Vad tas förgivet som ideal eller bra militär praktik rörande rekrytering och 
”barbarisering”, militär strategi och taktik samt belägringskonst och fortifikation?
● Representationsstrategier
Hur representeras människor i förhållande till rekrytering och ”barbarisering”, 
militär strategi och taktik samt belägringskonst och fortifikation? Representeras 
någon grupp som särskilt passande att rekryteras eller tvärtom? Representeras 
någon grupp som särskilt kompetent inom något av de två andra avseendena?
● Metaforer och retoriska troper
Vilka metaforer och retoriska troper används i författarnas skildringar av 
militärpraktik? På vilket sätt avslöjar dessa författarnas egna uppfattningar och 
preferenser?
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1.4 Syfte och frågeställningar 

 

1.4.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att, med utgångspunkt i Herbert Tingstens teorier om ideologi, jämföra 

och analysera två senromerska författare: byråkraten Vegetius och historikern Ammianus 

Marcellinus. Trots att både Vegetius verk De Re Militari och Ammianus magnum opus Res 

Gestae har lästs och granskats i tusentals år har ingen genomgripande komparativ studie gjorts 

mellan de två. Med andra ord motiveras uppsatsen av en vilja att bidra till forskningen om den 

senromerska militären genom ett försök till att fylla en lucka i den tidigare forskningen rörande 

dessa två författare. Förhoppningen är att denna jämförande studie skall rendera intressanta 

resultat rörande ideologiska skillnader och likheter mellan de två källorna. Detta är intressant 

av flera skäl. Inte minst eftersom Vegetius många gånger tillmäts lägre tillförlitlighet än andra 

källor med hänvisning till hans ringa erfarenhet av det militära – men om denna studie kan 

påvisa avsevärda likheter med Ammianus, som tvärtom ofta tillmäts stor tillförlitlighet, kan det 

föreligga skäl att omvärdera Vegetius källvärde.  

 

1.4.2 Frågeställningar 

● Vilka värderingar uttrycker Vegetius och Ammianus i deras resonemang om vad som 

utmärker dugliga respektive odugliga soldater och befälhavare? Framträder några skillnader 

mellan de två författarna och hur kan de i sådana fall förklaras? 

● Hur uppfattar Vegetius och Ammianus tillståndet för den romerska armén vid tiden för deras 

respektive texter? Har de en positiv eller negativ syn på militärens förmåga och hur kan deras 

uppfattningar förklaras? 

● Vilka handlingsrekommendationer framträder i Vegetius och Ammianus texter i relation till: 

rekrytering och ”barbarisering”, strategi och taktik samt belägringskonst och fortifikation? Vad 

framhåller de som ideal militär praktik och hur kan tänkbara skillnader/likheter förklaras? 

 

1.5 Källmaterial och källkritik 

 

1.5.1 Presentation av källmaterial  

Vegetius Epitoma rei militaris, mer känt som De Re Militari (DRM), är ett notoriskt svårdaterat 

verk. Detta beror dels på Vegetius egna språkbruk och dels på de tillägg som diverse senare 

avskrivare tillfogat verket. Följaktligen är det möjligt att med viss fog belägga en rad olika 
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dateringar.72 Vissa forskare, så som Michael B. Charles, föreslår en datering till 400-talets 

(e.v.t.) första hälft.73 Den datering som oftast ges stöd av forskare och som denna uppsats därför 

föredrar är emellertid slutet på 380-talet e.v.t.74 DRM är ett sammandrag av tidigare författares 

verk som på ett koncist sätt sammanfattar vad som skrivits inom krigskonsten fram till och med 

Vegetius tid. Den tillhör således genren epitom.75 Detta innebär dock inte att verket enbart 

återger tidigare producerad kunskap. Som tidigare påpekats är DRM också en ideologisk text 

som söker få till stånd reformer av den romerska militären.76 Totalt omfattar verket ca. 200 

sidor fördelat på fem böcker med olika krigsrelaterad tematik. 

 

Ammianus Marcellinus Res Gestae (RG) är ett historiskt narrativ som inte sällan beskrivs som 

ett av de stora latinska historieverken från antiken och kanske det främsta av samtliga från 300-

talet e.v.t.77 RG utgör en fortsättning på den romerska historikern Tacitus verk och hade 

ursprungligen sin utgångspunkt i år 96 e.v.t. Dessvärre är det enbart 18 av de ursprungliga 31 

banden som överlevt till våra dagar och dessa täcker perioden 353-378 e.v.t. 78 Verket 

författades troligen under 380-talet men färdigställdes och publicerades omkring år 390.79 

Ammianus var tydligt influerad av den klassiska historiografin vilket bland annat innebär att 

han vinnlade sig om att porträttera historiska förlopp sanningsenligt, att blottlägga de stora 

dragen i de historiska skeendena och att hans text skulle vara sedelärande. Likt tidigare 

klassiska historiker utnyttjar han en rad olika typer av källmaterial så som egna erfarenheter, 

vittnesmål, diverse officiella kejserliga dokument m.m.80 

 

1.5.2 Källkritik  

Båda källorna medför en rad källkritiska utmaningar som forskare har att förhålla sig till. Det 

första som bör sägas i relation till källkritik är något som antyddes redan i inledningen av 

uppsatsen: d.v.s. att den utbildning eller ”paideia” Vegetius och Ammianus tillägnat sig 

särskilde dem från majoriteten av den romerska befolkningen som var både fattig och outbildad. 

                                                             
72 Nort, The battle of Adrianople, s. 317-318. 
73 Charles, Michael B., Vegetius in context: establishing the date of the Epitoma rei militaris, Franz Steiner 
Verlag, Stuttgart, 2007, s. 184 
74 Allmand, The De Re Militari of Vegetius, s. 1. 
75 Milner, Vegetius: Epitome of Military Science, s. xvi-xvii. 
76 Nort, The battle of Adrianople, s. 323; Milner, Vegetius: Epitome of Military Science, s. xxviii. 
77 Croke, Brian, "Historiography" i Johnson, Scott Fitzgerald (red.), The Oxford handbook of late antiquity, 
Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 9; Crump, Gary A., Ammianus Marcellinus as a military historian, 
Steiner, Wiesbaden, 1975, s. 1. 
78 Ibid. 
79 Matthews, John, The Roman empire of Ammianus, Duckworth, London, 1989, s. 24. 
80 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 30-31. 
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De båda är således representanter för en tämligen priviligierad elit och deras idéer kan inte per 

automatik antas vara representativa för gemene man i det romerska samhället. Detta är en 

problematik Coulston uppmärksammar i anknytning till forskning om principatet men som är 

minst lika aktuell för studier av senare perioder i romersk historia.81 En historisk studie som likt 

denna intresserar sig för romerska idéer om krigskonst måste dessvärre förlita sig mer eller 

mindre uteslutande på denna sorts priviligierade källor då inga eller väldigt få litterära 

källmaterial existerar som förmedlar ”vanliga” människors perspektiv. 

 

Den romerska elitens utbildning innebar bland annat övning i retorik.82 Ett särskilt viktigt 

retoriskt begrepp att ha i åtanke när antika källor studeras är ”decorum” ty det påverkar 

innehållet i källorna på ett påtagligt sätt. Dekorum innebär ungefär ”vad som är passande” och 

reglerar vad som kan eller bör skrivas inom olika genrer. Både DRM och RG är givetvis 

påverkade av en rad retoriska och litterära konventioner som detta begrepp medför. Ett exempel 

på detta är Ammianus adoption av en senantik litterär konvention som kallas ”curiositas”. Den 

innebär att Ammianus vid flera tillfällen diskuterar tämligen obskyra saker, så som regnbågar 

och kometer, trots att dessa inte tillför hans historiska narrativ något väsentligt. Crump menar 

att denna sorts utläggningar är ett slags retoriskt knep som syftar till att demonstrera Ammianus 

lärdom och förtrogenhet med antika författares verk om naturlära och andra ämnen.83 Med detta 

sagt är det alltså viktigt att ha i åtanke att urvalet av informationen i både verken påverkas av 

vad som anses vara passande i respektive genre. Relaterat till dekorum är problemet med 

genrernas generella karaktärer. Ammianus skriver deskriptiv historia och söker utröna 

sanningen i så hög grad det är möjligt medan Vegetius sammandrag snarare är normativ. Något 

förenklat kan problemet uttryckas så här: Ammianus skildrar verkligheten som den är; Vegetius 

som den borde vara. Hur kan dessa då jämföras? Denna problematik har mer än något annat fått 

styra utformningen av undersökningens metodologi. 

 

Till sist är det också lämpligt att påpeka att källmaterialet rymmer flera tendenser som är viktiga 

att uppmärksamma. I Vegetius fall bör särskilt nämnas hans tämligen osympatiska syn på icke-

romare i den romerska hären.84 Detta är en tendens som är mycket intressant och den ägnas 

utrymme i undersökningens tredje del rörande handlingsrekommendationer för rekrytering och 

                                                             
81 Coulston, "Courage and Cowardice", s. 10-11. 
82 Watts, "Education: Speaking, Thinking, and Socializing”, s. 1-2. 
83 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 33-34; Sabbah, Greek and Roman historiography in 
late antiquity, s. 59-60. 
84 Charles, Vegetius in context, s. 144. 
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”barbarisering”. I fråga om Ammianus kan det konstateras att han gärna nyttjar olika retoriska 

överdrifter vilka, förutom att ibland försvåra tolkningen av de skeenden han skildrar, också 

medför att porträtteringen av vissa personer påverkas.85 Ammianus är exempelvis påtagligt 

välvilligt inställd till kejsare Julianus (331-363 e.v.t) som därför ofta representeras i positiva 

ordalag. Det förekommer också exempel där politiska motståndare, inte minst den persiska 

konungen, representeras negativt på extremt överdrivna sätt. Dessa tendenser är dock inte 

enbart av ondo. Både Vegetius och Ammianus tendenser avslöjar nämligen något om deras 

ideologiska uppfattningar. 

 

1.5.3 Översättningar och referenser 

Tanken är att studien ska analysera de latinska originaltexterna. Detta görs också med 

utgångspunkt i Michael Reeves publikation av DRM på latin från 2005 och LOEB:s engelska 

översättningar av RG, publicerade mellan 1939-1950, som även inkluderar hela verket på latin. 

Emellertid är mina färdigheter i latin inte så pass stora att jag utan problem kan tillgodogöra 

mig texterna i originalspråk. För att minimera risken för feltolkningar och missuppfattningar 

förlitar jag mig därför även på engelska översättningar. Att basera en del av analysen på 

översättningar medför givetvis flera nackdelar som inte bör underskattas. Främst innebär detta 

ett analytiskt beroende av översättarnas tolkningar och därmed också en minskad förmåga till 

självständig och nyanserad analys. 

 

Av hänsyn till denna problematik och för att minimera mitt beroende av enskilda översättares 

tolkningar utgår jag från två översättningar per verk. För DRM:s vidkommande nyttjar jag en 

översättning gjord av John Clarke på 1700-talet och en modern kritisk översättning gjord av N. 

P. Milner som publicerades 1995. För RG nyttjar jag en översättning från 1800-talet av C. D. 

Yonge och LOEB:s kritiska översättningar som gjorts av John Carew Rolfe. Översättningar 

söker i regel att fånga originalspråkets känsla (så som form och stil) och mening (innehåll och 

betydelse), men eftersom levande språk ständigt utvecklas behövs kontinuerligt nya 

översättningar produceras. Det är för att värja mig mot den tänkbara förskjutning av mening 

som allt nyare översättningar medför som jag utöver de två kritiska översättningarna även 

inkluderat två tämligen ålderdomliga översättningar i uppsatsens källmaterial. 

 

                                                             
85 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 32-33. 
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Något bör också sägas om mina citeringar av enskilda latinska ord. Jag är medveten om att det 

är kutym att i den löpande texten återge latinska ord i nominativ singularis, men för att undvika 

grammatiska misstag återger jag i regel orden i den form som de uppträder i källmaterialet. I de 

fall jag citerar en eller flera meningar från översättningarna återges alltid den latinska 

originaltexten i den korresponderande fotnoten. Apropå fotnoter kan sägas att jag sökt vara så 

konsekvent som möjligt med hur jag refererar till källmaterialet. Först återges varifrån 

informationen är hämtad i själva källan, därefter ges sidhänvisning till den latinska texten och 

till sist ges sidhänvisningar till de engelska översättningarna. 

 

1.5.4 Avgränsningar  

I ett tidigt skede att uppsatsarbetet var jag i huvudsak intresserad av att studera enbart Vegetius 

text. I samband med planeringen inför detta fick jag dock idén att jämföra honom med en eller 

flera andra författare. Den huvudsakliga avgränsning som gjorts består således i valet att 

jämföra Vegetius idéer med enbart Ammianus. Ammianus valdes främst eftersom han troligen 

är någorlunda samtida med Vegetius och för att hans verk i likhet med Vegetius är författat på 

latin. Undersökningen skulle givetvis kunna ha breddats för att inkludera fler källor inklusive 

sådana som är författade på grekiska. Av arbetsekonomiska skäl och för att minimera den redan 

stora utmaning som språket medför beslutade jag att inte göra detta. Undersökningen har också 

avgränsats på så vis att maritim krigföring, eftersom Ammianus narrativ nämner tämligen litet 

om den, utelämnas från analysen. I viss mån gäller detta även för kavalleriet som enbart 

uppmärksammas i förbigående då Vegetius medvetet inte ägnar denna sorts krigare något större 

utrymme.  
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2.0 Undersökning 

 

2.1 Värderingar 

Med värderingar avses som sagt ett brett analytiskt begrepp. Det syftar till att fånga in sådana 

medfödda eller förvärvade kvalitéer och karaktärsdrag som av Vegetius och Ammianus 

värderas positivt och uppfattas som nödvändiga eller föredömliga för romerska soldater och 

befälhavare. Negativa värderingar uppmärksammas i den mån de bidrar till att tydliggöra 

Vegetius och Ammianus normativa ideal och preferenser. Följande delundersökning om 

värderingar består av tre delar. De första två delarna består av två separata analyser av Vegetius 

och Ammianus texter med fokus på att uppmärksamma olika värderingar. I den tredje och sista 

delen jämförs de två med fokus på vad de två har gemensamt respektive vad som skiljer de två 

åt. 

 

2.1.1 Vegetius värderingar  

Analysen av Vegetius värderingar är strukturerad på så vis att virtus diskuteras först. I och med 

att virtus var ett nyckelbegrepp i romerskt militärt tänkande, vilket Lendon demonstrerar i sin 

bok, är det inte särdeles förvånande av begreppet förekommer frekvent i Vegetius text. I 

anknytning till detta avhandlas även mod och feghet. Därefter analyseras disciplina och hennes 

tillhörande dygder och kvalitéer. Analysen avslutas med en kort genomgång av Vegetius 

kroppsideal i den mån det går att tala om ett sådant. 

 

Undersökningen har identifierat flera olika betydelser av virtus i DRM. Den minst vanliga 

betydelsen av virtus som förekommer i Vegetius text är den filosofiska innebörden där virtus 

används synonymt med dygd eller moralisk utmärkthet i bred bemärkelse. Såvitt jag kunnat se 

förekommer denna form av virtus enbart en gång i DRM och det är när Vegetius diskuterar 

frågan om från vilka yrkesbakgrunder rekryter bör hämtas. Det var nämligen viktigt att en rekryt 

var utmärkt både kroppsligt och moraliskt, skriver Vegetius. Således var vissa yrken mer eller 

mindre meriterande för militärtjänst. I anknytning till detta exemplifierar han med en Sertorius 

som skall ha berömts av antika författare (d.v.s. antika enligt Vegetius) för att ha haft ”virtutum” 

i bemärkelsen av allmänt föredömliga moraliska egenskaper.86 Utöver exemplet med Sertorius 

                                                             
86 DRM 1.7.3-6, Reeve, s. 11-12, Milner, s. 8, Vegetius, Military institutions of Vegetius, in five books, translated 
from the original Latin. With a preface and notes. By Lieutenant John Clarke., printed for the author, and sold 
by W. Griffin, London, 1767, s. 14-15. ”Virtutum” översätts av Milner till ”considerable qualities” och av Clarke 
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används dock inte virtus i denna allmänna och moraliska betydelse. I den tidigare forskningen 

påpekades, med hänvisning till McDonnell, att virtus begreppshistoria utmärks av semantiska 

lån från grekiskan. Den moraliska användningen av virtus får definitivt tolkas som ett uttryck 

för detta. Utöver detta exempel förekommer enbart ett fall som jag tolkar som ett uttryck för 

detta hellenistiska inflytande. McDonnell skriver att kontrasterandet av Virtus och Fortuna är 

en retorisk trop som blev mycket vanlig i den latinska litteraturen i takt med att det romerska 

samhället helleniserades under republikansk tid.87 Vegetius ger uttryck för denna trop när han 

ställer virtus mot Fortuna i ett stycke som handlar om att det är fördelaktigare att svälta ut 

fienden än att besegra denne i ett fältslag. Detta eftersom Fortuna har större inflytande än virtus 

i regelrätta slag, skriver Vegetius.88 

 

Det är något vanligare att virtus används för att beteckna styrka på olika sätt. I en diskussion 

om de forna romerska legionernas organisation skriver Vegetius att soldaterna som utgjorde 

legionens första kohort, det vill säga legionens mest talrika och prestigefyllda enhet, utmärktes 

i en rad avseenden, bland annat i fråga om kroppslig styrka: ”virtute corporis”.89 Samma 

betydelse av virtus framgår när Vegetius rekommenderar träning i spjutkastning för att öka 

styrkan (”virtus”) i soldaternas högerarmar.90 Men det kanske mest iögonfallande exemplet på 

denna betydelse av virtus, givet ordets manliga konnotationer, återfinns i Vegetius diskussion 

om vad en befälhavare bör göra om dennes styrkor i samband med en belägring får slut på senor 

(som användes för att göra rep till olika former av belägringsvapen). Vegetius påpekar 

nämligen, i ett retoriskt överdrivet stycke som refererar till en (kanske förment) historisk 

händelse, att kvinnors hår inte saknar ”virtutem” och därmed kan nyttjas till denna sorts 

ändamål.91 

 

Undersökningens resultat visar emellertid att det varken är styrka eller moralisk utmärkthet som 

är den vanligaste användningen av virtus i Vegetius text – utan det är den traditionella 

betydelsen av mannamod som är den överlägset mest förekommande innebörden. Det är sällan 

                                                             
till ”military qualifications”. Clarkes översättning är inte orimlig då kapitlet behandlar vilka egenskaper som gör 
rekryten lämplig för militärtjänst, men den förefaller ändå inte helt korrekt eftersom Vegetius just i det här 
textstycket betonar betydelsen av god moral. Således är Milners översättning att föredra i det här fallet. 
87 McDonnell, Roman Manliness, s. 84, 89-91. 
88 DRM, 3.26.4, Reeve, s. 117, Milner, s. 116, Clarke, s. 160.  
89 DRM, 2.12.1-2, Reeve, s. 46, Milner, s. 43-44, Clarke, s. 64. Clarke översätter ”virtute corporis” till ”Skill in his 
Exercise…” vilket förefaller vara en orimlig översättning. 
90 DRM, 2.23.6, Reeve, s. 58, Milner, s. 58, Clarke, s. 80. 
91 DRM, 4.9.2, Reeve, s. 130, Milner, s. 125-126, Clarke, s. 175. 
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någon grupp representeras som kännetecknad av virtus i DRM. Det enda egentliga undantaget 

till detta är romarna. Syftet med Vegetius verk, åtminstone hans första bok, var att ge kejsaren 

rådgivning så att han kunde rekrytera och träna sina soldater för att fostra och efterlikna de 

antika romarnas virtus (”antiquae virtutis”) eller mannamod.92 Mod i form av virtus är en av de 

viktigare egenskaperna en soldat eller befälhavare bör besitta. Om detta råder det inga tvivel 

eftersom Vegetius återkommer till det så många gånger.93 

 

Virtus är inte heller det enda begreppet som används för att understryka önskvärdheten i att 

soldater och befälhavare är modiga. En rad närliggande begrepp förekommer också. Djärvhet 

(ibland uttryckt som ”fortis” men oftare som ”audacia”) är en egenskap som lyfts fram tämligen 

ofta. Även i detta fall är det tydligt hur Vegetius olika handlingsrekommendationer, som jag 

återkommer till senare, tydligt hänger samman med hans värderingar. Ett exempel på detta är 

följande citat: 

 

Obviously, therefore, recruits should be equipped and protected with every ancient type of arms. For 

a man who does not fear wounds because he has his head and chest protected must acquire sharper 

courage [audaciam] for battle.94  

 

Vegetius föreslår alltså att rekryter tillhandahålls rustningar, en tydlig 

handlingsrekommendation, för att det ökar deras audacia, en positivt värderad egenskap. Utöver 

djärvhet värderas även självförtroende, ”fiducia” eller ”confidentia”, positivt av Vegetius. 

Soldaternas självförtroende framstår som en viktig taktisk aspekt att ta hänsyn till inför strider.95 

Även en form av kämparanda eller moral (”animus”) värderas positivt av Vegetius. Denna 

kopplas ibland samman med virtus och kan inför en stundande strid uppmuntras av befälhavare 

genom att denna håller ett tal inför sina styrkor.96 

 

                                                             
92 DRM, 1.28.1, Reeve, s. 30, Milner, s. 27, Clarke, s. 43. 
93 Exempel där Vegetius använder virtus i betydelsen av mod se: DRM, 2.3, 2.7, 3.1, 3.9, 3.10, 3.12 & 3.26.  
94 DRM, 1.20.24-25, Reeve, s. 25, Milner, s. 22, Clarke, s. 36. ”Instruendos igitur ac protegendos omni antiquo 
armorum genere constat esse tirones. Necesse est enim ut dimicandi acriorem sumat audaciam qui munito 
capite vel pectore non timet vulnus”. För fler exempel där fortis värderas positivt se: DRM, 2.20, 3.9, 3.20, 3.25 
och 3.26.  
95 DRM, 3.12.1-4, Reeve, s. 93, Milner, s. 92, Clarke, s. 127-128. För fler exempel där ”fiducia” och ”confidentia” 
värderas positivt se: DRM, 2.4, 3.14, 3.22 & 4.18. 
96 DRM, 3.12.1-4, Reeve, s. 93, Milner, s. 92, Clarke, s. 127-128. Clarke tycks förväxla substantivet ”animus” 
med med verbet ”animo” då han översätter ordet till ”animate”. Den övergripande meningen i översättningen 
är dock densamma – det handlar om en form av kämparanda.  
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Betydelsen av oräddhet bör även placeras i en kontext där dess motsats – rädsla av olika former 

tas förgivet som något negativt. Det vanligaste ordet för feghet som förekommer i materialet är 

”ignavia”. ”Ignave” är sådana som kämpar utan mod och de, påpekar Vegetius, utmärks av att 

de antingen faller i strid eller flyr från den.97 Att feghet är något skamligt eller negativt framgår 

bland annat då Vegetius föreslår att befälhavare gör sina trupper varse om deras fienders feghet 

i de fall då dessa vid något tidigare tillfälle flytt undan romarna. Detta för att öka de egna 

styrkornas tidigare nämnda animus.98 ”Timidi” eller skygghet framstår också som ett negativt 

karaktärsdrag för befälhavare i synnerhet då Vegetius kontrasterar det med djärvhet – vilket 

som redan framkommit är en positivt värderat karaktäristika.99 

 

Lendon hävdar som tidigare nämnts att virtus och disciplin utövade ett slags parallellt inflytande 

över den senromerska armén.100 Efter att ha diskuterat virtus och betydelsen av olika former av 

mod är det därför rimligt att analysera de egenskaper Vegetius lyfter fram som önskvärda i 

fråga om disciplin. Även om virtus är ett mycket viktigt begrepp i Vegetius texter uppfattar jag 

det som att han lägger större tonvikt vid disciplin – framförallt i fråga om betydelsen av träning. 

Jag kommer återkomma till detta senare i undersökningen, men det kan redan nu konstateras 

att Vegetius förespråkar ett strikt träningsprogram då han föreställer sig att flera önskvärda 

egenskaper fostras genom olika former av exerciser. 

 

In every battle it is not numbers and untaught bravery so much as skill and training that generally 

produce victory. For we see no other explanation of the conquest of the world by the Roman People 

than their drill-at-arms, camp-discipline and military expertise.101 

 

Betydelsen av disciplin i fråga om drillning, lägerdisciplin och militär expertis framgår tydligt 

i citatet, då Vegetius tar förgivet att det är dessa tre aspekter som förklarar Roms erövring av 

världen. Det är alltså inte virtus som är förklaringen till detta. Ett överordnat mål med disciplina 

i Vegetius texter är att träna soldaten så att han dels utvecklar den expertis som är nödvändig 

för att fungera effektivt i strid och dels härdas för att kunna uthärda det tunga arbetet och de 

                                                             
97 DRM, 1.13.2 & 8, Reeve, s. 17-18, Milner, s. 14-15, Clarke, s. 25-26. 
98 DRM, 3.12.1-4, Reeve, s. 93, Milner, s. 92, Clarke, s. 127-128. 
99 DRM, 3.9.11-2, Reeve, s. 86, Milner, s. 85, Clarke, s. 117-118. 
100 Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 312-313   
101 DRM, 1.1.2, Reeve, s. 5, Milner, s. 2, Clarke, s. 4-5. ”Nulla enim alia re videmus populum Romanum orbem 
subegisse terrarum nisi armorum exercitio, disciplina castrorum usuque militiae”. Clarke är enig med Milner om 
den övergripande meningen i detta citat, men använder mer eller mindre synonyma ordval. Exempelvis skriver 
Clarke ”Courage” istället för ”bravery” som Milner, o.s.v.  
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ansträngningar som det militära livet innebar i fysisk bemärkelse. Vegetius rekommenderar 

exempelvis en drillövning kallad ”armaturae” för att öka soldaternas snabbhet (”velocitas”) och 

skicklighet (”scientia”).102 En viktig uppfattning i DRM är att en väldrillad soldat som 

kontinuerligt tränats förutsätts ha utvecklat en slags vana/kompetens (”usus”) som gör att han 

inte fruktar strid. Det är denna konstanta träning som skiljer soldaterna från civila personer.103 

Samma uppfattning ligger bakom Vegetius rekommendation att i fredstid utsätta soldaterna för 

tungt arbete, så att de uppgifter armén har att utföra i krigstider genom övning och vana blivit 

lättare.104 Vegetius föreställer sig att arbetet (”labore”) i sig hade förädlande effekter på armén 

och på samma sätt att inaktivitet (”otium”) hade skadliga påföljder.105 Detta kan definitivt tolkas 

som ett uttryck för den uppfattning Phang diskuterar i sin avhandling om behovet av att 

kontrollera militären genom just olika former av arbete.106 Vegetius berömmer likaså den forna 

romerska arméns institutionella belöningssystem just för att det fostrade arbetsvillighet och 

lojalitet hos soldaterna.107 Expertis, arbetsvilja och uthållighet framstår således som viktiga 

positiva egenskaper som bör uppmuntras och fostras hos soldaterna. 

 

Resultaten från undersökningen visar också att lojalitet och lydnad är egenskaper som värderas 

positivt av Vegetius i fråga om disciplin. Detta tar sig bland annat uttryck i att soldater som 

begår någon form av brott bör, enligt Vegetius, tilldelas adekvat bestraffning och disciplinen i 

lägret på så vis upprätthållas. Att Vegetius föreställer sig att hård disciplin i denna tuktande 

bemärkelse tillsammans träning och arbete ger upphov till lojalitet (”devotionem”) framgår i 

hans diskussion om tribunernas arbetsuppgifter.108 Utöver detta framstår det i en intressant del 

av DRM, där betydelsen av att lära känna fiendens olika egenskaper betonas, som en relevant 

taktiskt aspekt att kontrollera troheten (”fidei”) hos de icke-romerska hjälpstyrkorna (s.k. 

                                                             
102 DRM, 2.23.4, Reeve, s. 57, Milner, s. 57, Clarke, s. 80. 
103 DRM, 2.23.13-14, Reeve, s. 59, Milner, s. 59, Clarke, s. 82. Clarkes översättning av det här stycket är något 
förvirrande då han översätter både ”usus” och ”doctrina” till ”discipline” medan Milner översätter ”usus” till 
”technical skill” och ”doctrina” till ”training in arms” vilket förefaller vara en mer rimlig tolkning. 
104 DRM, 2.23.12, Reeve, s. 59, Milner, s. 59, Clarke, s. 82. 
105 DRM, 3.26.13, Reeve, s. 118, Milner, s. 117, Clarke, s. 161. Milner översätter ”otio” till ”inactivity” medan 
Clarke översätter samma ord till ”Idleness”. I fråga om den övergripande meningen i citatet är de dock eniga. 
106 Phang, Roman Military Service, 13 & 20-21. 
107 DRM, 2.8.7, Reeve, s. 43-44, Milner, s. 40, Clarke, s. 59. 
108 DRM 2.9.4-7, Reeve, s. 44-45, Milner, s. 42, Clarke, s. 60-61. Clarke tycks, såvida jag inte missuppfattat 
saken, översätta ”devotionem” till ”Obedience”, vilket i sådana fall skulle ändra betydelsen i meningen något. 
Jag föredrar emellertid Milners översättning av ”devotionem” till ”loyal”. 
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auxilia) innan beslut om eventuell strid fattas.109 Trohet framstår således också som en viktig 

positiv egenskap. 

 

Ett intressant resultat utöver det som diskuterats ovan om mod och disciplin är Vegetius 

uppfattning om att soldater och befälhavare bör vara måttliga. Soldater bör vara nöjda med lite 

(”parvo contenta”) i fråga om mat, ovana vid lyx och som sagt uthålliga så att de kan uthärda 

tungt arbete.110 ”Frugalitas” eller sparsamhet är också av absolut vikt eftersom det gör att 

arméns lager av mat håller längre.111 En aspekt som inte ska underskattas då tillgången på mat 

är av extremt stor strategisk betydelse – vilket kommer bli tydligt senare i undersökningen. 

Utöver detta framgår måttlighet (”sobrietas”) som en önskvärd egenskap på flera ställen i 

DRM.112 

 

Vegetius har även en rad preferenser i fråga om rent kroppsliga egenskaper. Som framgått 

tidigare tar Vegetius förgivet att det är romarnas träning och disciplin som möjliggjort deras 

erövring av världen. Denna presupposition framträder i ett stycke där Vegetius kontrasterar 

romarna med en rad fientliga folk vilka beskrivs som överlägsna i fråga om kroppsliga attribut. 

Så representeras exempelvis germanerna kollektivt och generiskt som längre än romarna 

(”Germanorum proceritatem”), spanjorerna som kroppsligt starkare (”viribus corporum”) och 

afrikanerna som listigare (”dolos”).113 

 

Till saken hör att Vegetius, i likhet med flera andra vid tiden, anammade en slags klimatlära 

som sammanfattningsvis förfäktade att ett folks klimat – eller rättare sagt deras närhet till solen 

– påverkade deras fysiska karaktär. Afrikaner i söder, som levde nära solen och i ett torrt klimat, 

antogs ha en brist på blod vilket medförde att de inte gärna skadade sig (och därmed förlorade 

sin redan sparsamma livsvätska). Detta medförde att afrikaner, enligt Vegetius, saknade 

stadighet i strid men att de också var mycket listiga eftersom de behövde hitta andra sätt att 

överleva på än öppna fältslag. I kontrast till detta finns de olika folken norr om Roms gränser 

som levde i ett kallt klimat långt från solen. Dessa antogs ha ett överskott på blod som gjorde 

att de inte fruktade krig och skador överhuvudtaget – istället blev de besinningslösa krigare. 

                                                             
109 DRM, 3.9.11-12, Reeve, s. 86, Milner, s. 85, Clarke, s. 117-118. Milner översätter ”fidei” till ”loyalty” och 
Clarke samma ord till ”fidelity”. För fler exempel där ”fides” värderas positivt, se: DRM, 3.6.11.  
110 DRM, 1.3.1, Reeve, s. 7, Milner, s. 4, Clarke, s. 8. Vegetius tar förgivet att lyx har en 
försvagande/feminiserande effekt på män. 
111 DRM, 4.7.7-10, Reeve, s. 128, Milner, s. 124, Clarke, s. 173. 
112 Se exempelvis: DRM, 2.9, 2.14 och 3.9. 
113 DRM, 1.1.2, Reeve, s. 5, Milner, s. 2, Clarke, s. 4-5. 
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Utifrån denna klimatlära antar Vegetius att de mest dugliga soldaterna är de som så att säga har 

en kompromiss av afrikanernas intelligens och nordbornas krigiskhet och dessa hämtades 

givetvis från de mer tempererade områdena mellan Afrika och Nordeuropa – det vill säga från 

områdena inom Roms gränser.114 Detta är också ett uttryck för en tydlig tendens som jag 

kommer återkomma till senare i undersökningen – det vill säga att Vegetius är tämligen negativt 

inställd till utländska soldater i romersk tjänst.  

 

Följaktligen framgår styrka och längd som två positiva kroppsliga attribut för en soldat. 

Vegetius sammanfattar den ideala kroppstypen för en soldat som någon med följande 

egenskaper: alerta ögon, rak nacke/rygg, brett bröst, muskulösa axlar, starka armar, långa 

fingrar, smal mage, rumpa och lår samt muskulös. Vidare är det viktigare att han är stark 

(”fortes”) än stor (”grandes”) men helst, får vi anta, bådadera.115 

 

Hittills har samtliga dygder, egenskaper och karaktärsdrag som nämnts gällt både för soldater 

och befälhavare. Avslutningsvis kan därför kort nämnas något av undersökningens resultat i 

fråga om de egenskaper som tillskrivs befälhavare i synnerhet. Gemensamt för dessa 

egenskaper är att de betonar vikten av att befälhavaren är klok/eftertänksam och 

noggrann/omsorgsfull. Det är framförallt två begrepp Vegetius nyttjar flitigt i anknytning till 

befälhavare och andra ansvariga och det är ”diligentia” och ”caute”. ”Diligentia” handlar om 

en slags omsorg om soldaterna och en noggrannhet i fråga om hur befälhavaren utför sina olika 

arbetsuppgifter.116 Jag uppfattar det även som att det ibland kan vara uttryck för klokhet eller 

dygden ”prudentia”.117 ”Cauti” är en form av försiktighet som Vegetius gärna kontrasterar med 

och föredrar framför obetänksamhet (”temerarii”).118 Så med detta sagt återstår att undersöka 

Ammianus värderingar. Om detta handlar efterföljande stycke. 

                                                             
114 DRM, 1.2.2-10, Reeve, s. 6-7, Milner, s. 3-4, Clarke, s. 6-7. 
115 DRM, 1.6.4-5, Reeve, s. 10-11, Milner, s. 7, Clarke, s. 13. Vegetius använder även en rad andra ord för att 
betona vikten av styrka. Så som: ”robur” (DRM, 1.2, 1.3, 1.8, 2.19, ), ”virium/viribus” (DRM, 1.5, 2.14) och 
”virtus” (se ovan). 
116 DRM, 2.9.4-7, Reeve, s. 44-45, Milner, s. 42, Clarke, s. 60-61. Om att tribuner bör vara omsorgsfulla 
(”diligens”). DRM, 2.1.9, Reeve, s. 35, Milner, s. 31, Clarke, s. 49. Om att rekryter bör väljas noga 
(”diligentiam”). Obs: Milner översätter här ”diligentiam” till ”conscientiousness” och Clarke till ”Care and 
Exactness”. 
DRM, 3.6.3, Reeve, s. 74, Milner, s. 73, Clarke, s. 102-103. Om att en befälhavare (”dux”) bör vara noga 
(”diligentia”) med att inte hamna i ett läge där armén utsätts för bakhåll under marsch. 
117 Ibland översätter Milner ”diligentia” till ”prudent”. Se exempelvis: DRM, 3.6.3, Reeve, s. 74, Milner, s. 73, 
Clarke, s. 102-103. Clarke översätter dock diligentia i det här exemplet till ”diligent”. Att Vegetius värderar 
klokhet/prudentia positivt är dock tydligt även om han sällan använder ordet uttryckligen.  
118 DRM, 3.9.11-12, Reeve, s. 86, Milner, s. 85, Clarke, s. 117-119. 
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2.1.2 Ammianus värderingar 

 

At the time when Rome first began to rise into a position of world-wide splendour, destined to live 

so long as men shall exist, in order that she might grow to a towering stature, Virtue and Fortune, 

ordinarily at variance, formed a pact of eternal peace; for if either one of them had failed her, Rome 

had not come to complete supremacy.119 

 

Citatet ovan illustrerar två saker väl: den stora betydelse Ammianus tillskriver virtus och hans 

grekiska bakgrund i det att han parar ihop Virtus med Fortuna.120 I föreliggande uppsats 

forskningsläge påpekades en motsättning mellan Lendon och Sabbah i fråga om hur virtus ska 

uppfattas hos Ammianus. Lendon menar att virtus primärt är en form av aggressivt militärt mod 

medan Sabbah istället framkastar en dygdetisk uppfattning där det centrala är hur virtus i 

bemärkelsen mod så att säga tyglas av andra dygder och därför bör uppfattas som en form av 

tapperhet snarare än vårdslös oräddhet.121 Som jag uppfattar det är källan till denna oenighet att 

Ammianus i någon mån ger stöd åt båda uppfattningarna. Virtus i form av militärt mod 

(”Martiae virtutis”) i Lendons bemärkelse förekommer förhållandevis ofta i RG.122 Inte sällan 

representeras romerska soldater i samband med olika kejserliga tal som modiga i denna 

bemärkelse av virtus.123 Att kejsaren beskriver soldaterna som modiga försvarare (”fortissimi 

defensores”) och berömmer deras virtus är en vanlig retorisk trop i denna typ av tal.  Intressant 

nog representeras ibland även andra icke-romerska folk med militärt virtus – bland annat 

perserna.124  

 

Ett viktigt resultat är emellertid att den mest betydande användningen av virtus i Ammianus 

text är den där ordet används i dess dygdetiska och moraliska bemärkelse.125 Precis som Sabbah 

                                                             
119 Res Gestae (hädanefter RG) 14.6.3, Loeb, vol 1., s. 36-37, Yonge, s. 15. ”Tempore quo primis auspiciis in 
mundanum fulgorem surgeret victura dum erunt homines Roma, ut augeretur sublimibus incrementis, foedere 
pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna, plerumque dissidentes, quarum si altera defuisset, ad perfectam 
non venerat summitatem”. 
120 För fler exempel där Virtus och Fortuna retoriskt sammankopplas, se RG 16.12.18 och 27.2.4. 
121 Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 312-313; Sabbah, Greek and Roman historiography in late antiquity fourth to 
sixth century A.D, s. 73-74. 
122 RG, 26.10.10, Ammianus Marcellinus, Ammianus Marcellinus. Vol. 2, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1940, s. 644-645, Yonge, s. 433. För fler exempel där virtus som militärt mod förekommer se: RG.16.1.2, 
16.12.9 och 24.4.30 (Obs: i det sista exemplet översätter Yonge texten mycket märkligt då han varken nämner 
mod (”virtute”) eller styrka (”robore”) trots att dessa tydligt framgår i den latinska texten. 
123 RG 26.2.6, Loeb, vol 2., s. 576-577, Yonge, s. 409. Rolfe översätter ”virtutes” till ”services” istället för 
”valour” vilket Yonge skriver. I det här fallet torde Yonges översättning vara att föredra.  
124 RG 23.6.83, Loeb, vol 2., s. 394-395, Yonge, s. 344. 
125 Se exempelvis RG 27.7.9, 28.4.11 och 29.2.16. 
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påpekar är det utifrån ett hellenistiskt ramverk av dygder som Ammianus utvärderar alla 

kejsares liv och egenskaper i de delar av RG som ägnas åt kejsarnas dödsrunor. Dessa 

nekrologer är mycket avslöjande i fråga om vilka dygder och egenskaper Ammianus värderar 

positivt hos befälhavare (vilket ju kejsare de facto var). Det är just befälhavarens ageranden och 

karaktärsdrag som utgör centrum i Ammianus narrativ och det elitperspektiv som nämns i 1.5 

Källmaterial och källkritik är definitivt påtagligt i hans verk. I kejsare Julianus dödsruna tar 

Ammianus förgivet att det finns fyra huvudsakliga dygder eller ”virtutes”: temperantia 

(måttlighet), prudentia (visdom), iustitia (rättvisa) och fortitudo (mod). Utöver dessa 

tillkommer, skriver Ammianus, en rad andra positiva egenskaper så som auktoritet 

(”auctoritas”), god lycka (”felicitas”) och kunskap om krigskonst (”scientia rei militaris”).126 

Ammianus, som var mycket välvilligt inställd till Julianus, tillskriver honom samtliga av dessa 

dygder och egenskaper. Detta medför en källkritisk utmaning ty de kejsare som utgjorde 

politiska motståndare till Ammianus olika vänner/patroner skildras ofta på ett påfallande mer 

negativt vis.127 Ramverket är emellertid detsamma för samtliga kejsare och dessa dygder förblir 

de viktigaste karaktärsdragen som en befälhavare och kejsare bör ha genom hela Ammianus 

narrativ. Det ligger i sakens natur att dygder är fördelaktiga för innehavaren oavsett om denne 

så att säga är kejsare eller slav. Om även meniga soldater skulle besitta dessa är jag därför 

övertygad om att Ammianus skulle uppfatta det som något positivt, men jag förmodar att på 

grund av litterära konventioner och vad som är dekorum inom genren diskuterar han inte dygder 

på detta sätt i relation till andra än kejsare/befälhavare.128 

 

Relaterade till de ovan nämnda kardinaldygderna finns en rad positivt värderade egenskaper 

som Ammianus ofta återkommer till i sina beskrivningar av dugliga befälhavare. Framförallt 

försiktighet av olika former, en känsla för rättvisa i fråga om utdelning av arbetsbördor och mod 

att dela de risker soldaterna utsätts för i strid. Så beskrivs exempelvis Gratianus (359-383 e.v.t) 

som lämpligt försiktig/eftertänksam (”cunctatorem”) och som stadd i ångestfylld (”anxiis”) 

kontemplation över Roms välfärd efter ett av kvadernas rövartåg ödelagt romerskt 

territorium.129 Som framgått tidigare är Ammianus skildringar av kejserliga tal tämligen 

                                                             
126 RG 25.4.1, Loeb, vol 2., s. 502-503, Yonge, s. 383. 
127 Se exempelvis Ammianus dödsruna över Konstantius II: RG 21.16. 
128 För mer om litterära konventioner och genre se 1.5. Källmaterial och källkritik. 
129 RG, 30.3.2, Ammianus Marcellinus, Ammianus Marcellinus. Vol. 3, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1939, s. 314-315, Yonge, s. 551-552. Yonge översätter ”cunctatorem” till ”prudent” här vilket kanske 
inte är helt felaktigt, men den vanligare översättningen är den Rolfe gör, d.v.s. ”cautious”. Fler exempel där 
”cunctor” och andra närliggande begrepp så som ”cautus” används i positiv bemärkelse se: RG 27.1.8-9, 28.6.7 
och 31.12.6.  
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avslöjande i fråga om normer och positivt värderade egenskaper. När Konstantius II (317-361 

e.v.t) håller ett tal inför sin armé efter att ha slutit fred med alemannerna innan någon strid 

utkämpats framgår det som mycket viktigt att kejsaren representeras som en vapenbroder eller 

”commilitones” inför sina trupper. Relaterat till detta är föreställningen om att en befälhavare 

bör ha ”aequitas” eller en känsla för rättvisa och det allmännas bästa.130 Med detta sagt är det 

lämpligt att diskutera sådana karaktärsdrag och kvalitéer som framstår som positiva även för 

vanliga soldater. 

 

På samma sätt som kejsaren bör besitta dygden fortitudo framstår det som viktigt att även 

soldaterna är modiga. I ett annat av Konstantius II:s tal inför armén, denna gång när han just 

utsett Julianus till Caesar (d.v.s. till framtida kejsare), framgår detta tydligt. För i detta tal menar 

Ammianus, som troligen författat talet själv, att Konstantius II bland annat gav Julianus 

uppmaningen att som en modig (”fortis”) man leda lika modiga (”fortes”) soldater och att vid 

behov måttligt tillrättavisa de fega (”ignavia”).131 Feghet är alltså något negativt värderat i RG. 

Djärvhet (”audacia”) är ett annat karaktärsdrag som Ammianus ofta värderar positivt hos 

soldater. Exempelvis utmärks romerska soldater stationerade i Gallien för sin ”audaciaque”.132 

Intressant nog är det emellertid vanligare att barbarer representeras som djärva än romare. Bland 

annat den germanska kungen Vadomarius representeras som djärv (”audax”) och moriska 

rövartåg beskrivs också som sådana.133 Det är faktiskt inte ovanligt att icke-romare överlag 

representeras med diverse positiva attribut av Ammianus, men om hans syn på diverse 

utländska folkslag återkommer jag till senare. 

 

Undersökningen visar också att självförtroende eller ”fiducia” värderas positivt av Ammianus. 

Ett gott exempel på detta är när romerska soldater avbryter ett tal av Julianus på grund av sin 

iver att ta strid med fienden. Detta eftersom, vilket Ammianus tar förgivet, de kände stort 

självförtroende och litade på sin ledares virtus.134 Just detta stycke är dock problematiskt av 

                                                             
130 RG 14.10.11-15, Loeb, vol 1., s. 84-87, Yonge, s. 34-36. Fler exempel där ”aequitas” förekommer: RG 
17.12.11, 26.2.8 och 31.14.2. 
131 RG 15.8.12-14, Loeb, vol 1., s. 170-171, Yonge, s. 70. Yonge är överlag enig med Rolfe om den övergripande 
meningen i detta stycke men översätter vissa ord synonymt. Rolfe översätter ”ignavia” till ”slothful” medan 
Yonge översätter det till ”those who hang back” – meningen är dock densamma, de som är fega och håller sig 
undan striden. 
132 RG 19.6.9, Loeb, vol 1., s. 498-501, Yonge, s. 195. Rolfe översatter ”audaciaque” till ”courage”. Yonges 
översättning till ”boldness” torde dock vara att föredra. 
133 RG 27.10.3, Loeb, vol 3., s. 64-65, Yonge, s. 458. Yonge översätter ordet till ”warlike” men det är ett sämre 
ordval i det här fallet; RG. 32.9.1. 
134 RG 26.12.13, Loeb, vol. 2., s. 270-271, Yonge, s. 110. 
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källkritiska skäl. I denna passage hävdar Ammianus exempelvis att en vänlig ande (”genius”) 

vakade över romarna. Vilket givetvis är en retorisk överdrift. Som tidigare omnämnts är 

Ammianus tämligen tendentiös i sina skildringar av Julianus. 

 

Ett annat spännande resultat är att vissa former av mod och aggressivitet förefaller vara negativt 

värderade i Ammianus text. Inte sällan tillskrivs dessa icke-romerska folk eller politiska 

motståndare till Ammianus vänner/patroner. Jag återkommer som sagt till Ammianus syn på 

främmande folk, men en negativt värderad egenskap som förekommer tämligen ofta i 

anslutning till barbarer från norr är ”saevitia” eller grymhet .135 Ytterligare en sådan egenskap 

som tidvis tillskrivs även romare är vildsinthet eller ”ferocia”. I ett stycke där Ammianus 

kritiserar soldater stationerade i Konstantinopel för en rad moraliska brister, bland annat för 

feghet och girighet, konstaterar han också att de var vildsinta (”ferox”) gentemot sina 

vapenbröder.136 Ammianus refererar inte till Aristoteles vid tillfällen då han diskuterar dessa 

typer av negativa karaktärsdrag, men det förefaller inte vara orimligt att det är utifrån en 

aristotelisk uppfattning om måttlighet som han förblir kritiskt inställd till dem. Detta eftersom 

de i någon mån representerar olika former av överdriven eller opassande aggressivitet. 

 

Hittills har moraliska dygder och mod diskuterats men något bör givetvis även sägas om de 

kvalitéer som rör disciplin. Ammianus tycks exempelvis värdera träning i krigskonst positivt. 

En särskilt intressant passage som illustrerar detta är denna: 

 

When this philosopher [Julianus], being a prince, was forced to practise the rudiments of military 

training [disciplinae castrensis] and learn the art of marching rhythmically in pyrrhic measure to the 

harmony of the pipes, he often used to call on Plato’s name, quoting that famous old saying: ’A 

pack-saddle is put on an ox; that is surely no burden for me.’137 

 

                                                             
135 Se exempelvis RG 14.2.2, 16.11.3, 16.12.23, 20.1.1 & 26.4.5-6. 
136 RG 22.4.6-7, Loeb, vol 2., s. 198-201, Yonge, s. 282. Rolfe översätter ferox till ”insolent” medan Yonge 
översätter samma ord till ”fierce”. Oavsett vilken översättning som är rimligast framgår det att ”ferocia” är en 
form av överdriven aggressivitet. 
137 RG. 16.5.10, Loeb, vol 1., s. 218-219, Yonge, s. 90. ”Cum exercere proludia disciplinae castrensis philosophus 
cogeretur ut princeps, artemque modulatius incedendi per pyrricham concinentibus disceret fistulis, vetus illud 
proverbium ’clitellae bovi sunt impositae: plane non est nostrum onus’”. Den platonska sentensen tolkas på ett 
helt annat sätt av Yonge som, i kontrast till Rolfe, menar att Julianus refererade till Platon ironiskt inte för att 
illustrera att han som filosofiskt lagd prins även klarar av att lära sig uthärda militärlivets bördor utan för att 
poängtera att denna sorts bördor inte borde åläggas en filosof/furste. Det verkar dock vara Rolfes tolkning och 
översättning, här citerad i löptexten, som ges stöd av modern forskning. Se Ross, Alan J., Ammianus' Julian: 
narrative and genre in the Res gestae, First edition., Oxford, 2016, s. 143. 
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Här representeras Julianus förmåga och vilja att underkasta sig militärträning, lära sig 

marschera och att bära bördor positivt. Vilket indikerar att Ammianus ser detta som en 

nödvändig eller åtminstone gynnsam praktik till och med för kejsare.138 Ammianus tar även 

förgivet att soldater bör tränas och drillas, vilket framgår då han berömmer Konstantius II för 

att han bemästrat olika stridstekniker men också för att han var kompetent i infanteriets olika 

övningar (”armaturae pedestris”).139 Samma presupposition framkommer i samband med 

skildringen av slaget vid Strasbourg (357 e.v.t)  där Ammianus retoriskt kontrasterar de 

romerska soldaterna med alemannerna. I detta slag representeras romarna som disciplinerade 

genom långvarig träning medan alemannerna porträtteras som vilda och okontrollerade.140 

Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att referenser till olika former av träning av 

romerska trupper förekommer förhållandevis sällan i RG. 

 

Att alemannerna representeras som okontrollerade ska definitivt uppfattas som något negativt. 

Ammianus tvekar inte heller att kritisera romerska soldater för deras odisciplinerade ageranden 

i olika sammanhang. Han skildrar exempelvis romerska soldater som upproriska när dessa på 

grund av sin vilja att angripa fienden inte lyder order att hålla sig tillbaka.141
 Envishet 

(”pertinacia”) är också en negativt värderad egenskap som romerska soldater tidvis uppvisar 

gentemot sina befäl i Ammianus narrativ.142 Vidare menar Ammianus att soldater i allmänhet 

kännetecknas av ett ombytligt humör som gör dem ständigt redo att anamma förändringar i 

fråga arméns ledarskap.143 Jag tolkar detta yttrande som ett uttryck för den sortens oro eliten, 

enligt Phang, kände inför odisciplinerade soldater.144 Mot denna bakgrund uppskattas således 

egenskaper så som lydnad och underkastelse. Ett exempel på detta framgår i Ammianus 

skildring av Julianus kampanj i Persien. Efter att ha utlovats otillräckliga belöningar för sina 

tjänster (tar Ammianus förgivet) blir den romerska armén tämligen upprorisk, vilket tvingar 

Julianus att adressera hären i ett tal. Till en följd av detta anförande blir soldaterna så övertygade 

om sin ledares olika förtjänster att de lovar att lyda (”morigerum”) och vara honom medgörlig 

(”regibilem”).145 

                                                             
138 För ytterligare ett exempel där Julianus träning skildras se: RG 21.2.1.  
139 RG 21.16.7, Loeb, vol 2., s. 176-177, Yonge, s. 273. 
140 RG 16.12.47, Loeb, vol 1., s. 288-289, Yonge, s. 117.  
141 RG 24.4.11, Loeb, vol 2., s. 436-437, Yonge, s. 359. I RG. 29.4.5-6 tar Ammianus även förgivet att 
odisciplinerade romerska soldater många gånger skadat den romerska statens intressen. 
142 Se exempelvis RG 25.6.13, Loeb, vol 2., s. 526-529, Yonge, s. 391. 
143 RG 26.1.6, Loeb, vol 2., s. 568-569, Yonge, s. 407. 
144 Phang, Roman Military Service, s. 18. 
145 RG 24.3.8, Loeb, vol 2., s. 426-427, Yonge, s. 355. Yonge översätter ”regibilem” till ”docile” istället för, så 
som Rolfe skriver, ”compliant”. I fråga om övergripande mening är de dock eniga. 
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Undersökningen visar också att Ammianus värderade flitighet och en förmåga att uthärda 

bördor som viktiga egenskaper för soldater. I en passage där en grupp romare, representerade 

som lydiga soldater (”morigeri militis”), samlas för att leda om en flod som riskerade att 

underminera en fortifikations fundament konstaterar Ammianus att de tack vare kejsarens goda 

ledarskap och soldaternas ansträngningar (”labor”) lyckades med den mycket mödosamma 

uppgiften.146 På samma sätt fastslår Ammianus att det energiska försvaret av staden Amida, 

som Ammianus själv deltog i, möjliggjordes av soldaternas vaksamhet (”vigiliis”) och hårda 

slit (”laboribus”).147 Även om det i förlängningen var förgäves då staden till slut föll till 

perserna. Ammianus kritiserar också de som inte klarar av hårt arbete trots att det förväntas av 

dem. Han fördömer bland annat kejsare Valens (328-378 e.v.t) för just denna oförmåga.148 

 

Förmågan eller oförmågan att uthärda fysiska bördor för tankarna till kroppsliga attribut. 

Ammianus tar förgivet att styrka och storlek är två gynnsamma egenskaper för soldater. På 

samma sätt som Vegetius påpekar han att germanerna (eller snarare alemannerna) är överlägsna 

romarna i båda dessa avseenden.149 Att styrka är något positivt värderat framgår bland annat i 

de tal där befälhavaren berömmer soldaternas vigör (”viribus”).150 Ett annat ord som 

förekommer frekvent i materialet och som betecknar styrka är ”robur”. Ammianus skriver till 

exempel, något tillspetsat och överdrivet, att det var på grund av romarnas styrka (”robore”) 

och mannamod som staden Maiozamalcha raserades.151 I Ammianus skildring av belägringen 

av staden Cyzicus i samband med Prokopius uppror (ej att förväxla med den senare författaren 

till historieverken om Justinianus krig på 500-talet) representeras en soldat vid namn Aliso som 

ovanligt fysiskt stark. En stor del av Ammianus förklaring till att Prokopius trupper lyckas inta 

staden består i just Alisos förmåga att hugga av en kedja som blockerade sjövägen in i staden.152 

Det är emellertid svårt att hitta ett stycke där Ammianus otvetydigt ger uttryck för ett 

                                                             
146 RG 28.2.4, Loeb, vol 3., s. 122-125, Yonge, s. 481. 
147 RG 19.6.6, Loeb, vol 1., s. 496-499, Yonge, s. 194. Yonge översätter ”acriter” till ”gallantly” istället för 
”vigorously” som Rolfe skriver. Jag föredrar Rolfes översättning i det här fallet. 
148 RG 31.14.5, Loeb, vol 3., s. 484-487, Yonge, s. 616-617. Yonge är överlag enig med Rolfe om meningen i 
detta stycke men väljer en hel del synonyma ord. Yonge översätter ”laborum impatiens” till ”impatient of 
labour”. Rolfe översätter samma ordval till ”impatient of toil”. En skillnad som inte har någon större betydelse. 
149 RG 16.12.47, Loeb, vol 1., s. 288-289, Yonge, s. 117. 
150 Se exempelvis: RG 23.5.16, Loeb, vol 2., s. 342-343, Yonge, s. 328. För andra exempel där viribus 
förekommer i narrativet se: RG 24.2.10. 
151 RG 24.4.30, Loeb, vol 2., s. 446-449, Yonge, s. 363. Se fotnot 122 för anmärkning om Yonges översättning av 
detta stycke. 
152 RG 26.8.10, Loeb, vol 2., s. 628-629, Yonge, s. 427. Yonge översätter ”corporis robore” till ”vast strength”, 
men Rolfes översättning till ”bodily strength” är att föredra. 
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kroppsideal, men hans preferenser framgår någorlunda klart i skildringen av Valentinianus I 

(321-375 e.v.t) utseende och fysik. Ammianus skriver att Valentinianus var stark (”validum”), 

att hans kropp var muskulös (”lacertosum”), att han besatt en stadig blick, att han var lång och 

besatt symmetriska ansiktsdrag.153 Denna beskrivning kan jämföras med Ammianus mer 

negativt betonade redogörelse för Valens kropp. Han skriver att Valens varken var för lång eller 

kort men både kobent och något tjock.154 Av detta framgår att kobenthet och övervikt 

värderades negativt. 

 

2.1.3 Komparativ analys 

Ovanstående två analyser har identifierat intressanta skillnader i fråga om Ammianus och 

Vegetius värderingar. En betydande del av dessa kan nog tillskrivas genreskillnader. Det vill 

säga de litterära och retoriska konventioner som påverkar innehållet och inriktningen av texter 

inom olika genrer. Vegetius text är exempelvis betydligt mer teknisk, detaljerad och 

instrumentell i sin karaktär än Ammianus. Crump och Sabbah poängterar att Ammianus 

historieskrivning istället kännetecknas av det motsägelsefulla förhållandet mellan författarens 

vilja demonstrera sin ”curiositas” eller lärdom och den klassiska historiografins konventioner 

och krav på undvikandet av onödiga detaljer.155 

 

En sådan skillnad i inriktning förefaller finnas i fråga om hur stort utrymme meniga soldater 

ges i texten. Ammianus skildrar meniga soldater i den mån dessa utmärks i något särskilt 

hänseende. Två exempel på detta som diskuterades i analysen ovan är Aliso, som utmärks av 

sin enorma kroppsliga styrka, och de soldater som kännetecknades av sin envishet gentemot 

befälhavarna. Annars är det i regel kejsare och andra befälhavares handlingar som Ammianus 

fokuserar på i sitt narrativ.156 Även om Vegetius ägnar stort utrymme åt att diskutera vilka 

egenskaper en befälhavare bör ha och rekommendationer i fråga om ledarskap, strategi och 

taktik ges den meniga soldaten och framförallt rekryter också stor plats. Större delen av Bok I 

handlar ju om vad som gör en rekryt lämplig för militärtjänst och vilka övningar som denne 

borde tvingas genomgå för att denne ska bli en duglig soldat för den romerska staten. Emellertid 

                                                             
153 RG 30.9.6, Loeb vol 3., s. 372-373, Yonge, s. 573. Yonge översätter en flera ord synonymt med Rolfe men är i 
allt väsentligt enig. Den enda egentliga skillnaden är att Yonge skriver att Valentinianus hade blåa ögon medan 
Rolfe skriver att de var grå. 
154 RG 31.14.7, Loeb vol 3., s. 486-487, Yonge, s. 617. 
155 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 33-34, 72 och Sabbah, Greek and Roman 
historiography in late antiquity fourth to sixth century A.D, s. 58-59. 
156 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 73, 78-79 & 82. 
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torde ingen större betydelse tillmätas denna skillnad i inriktning eftersom den är just ett utslag 

för genremässiga skillnader. Skillnaden kan inte sägas representera någon genuin skillnad i 

värderingar om meniga soldaters betydelse i relation till befälhavare. 

 

Det tycks emellertid finnas en skillnad i fråga om värderingar, som till viss del kan förklaras 

med hänvisning till litterära konventioner, men som också möjligen kan vara uttryck för en reell 

skillnad mellan Vegetius och Ammianus. Detta är värderingen av militärträning och de 

egenskaper denna ger upphov till. Både Vegetius och Ammianus värderar träning och olika 

former av exerciser positivt. Vidare är de eniga om att styrka, skicklighet och förmåga att 

uthärda tungt arbete är önskvärda egenskaper hos både soldater och befälhavare. Om detta råder 

inga tvivel. Vegetius tillskriver dock träningen en helt central betydelse för den romerska 

militären medan Ammianus enbart nämner den i förbigående eller i mer eller mindre 

panegyriska textstycken om Julianus. Å ena sidan går det inte att utesluta att träning av trupper 

är något som Ammianus tar förgivet att befälhavare sysslar med och att dess betydelse är så 

fundamental att den inte behöver nämnas mer än flyktigt. Å andra sidan berömmer han kejsare 

som upprätthållit militärdisciplin och skildrar väldrillade soldater positivt så det vore därför 

rimligt att ämnet gavs större utrymme i hans narrativ.157 

 

En annan skillnad som identifierats i fråga om värderingar är innebörden och betydelsen av 

virtus. Den minst vanliga innebörden av virtus i DRM är den där ordet betyder dygd eller allmän 

moralisk utmärkthet. I de allra flesta fall där Vegetius använder ordet betyder det dock 

mannamod. Detta kan jämföras med Ammianus som visserligen också använder ordet för att 

beteckna mod men där den viktigaste användningen av begreppet är just den där virtus betyder 

dygd i bred bemärkelse. I sina utvärderingar av kejsarnas liv är det de fyra kardinaldygderna 

mod, rättvisa, visdom och måttlighet som betonas som önskvärda av Ammianus (bland annat). 

Att virtus förekommer med flera innebörder i källmaterialet är ett uttryck för den 

homogenisering som både McDonnell och Schrader uppmärksammat.158 Det vill säga att virtus 

kunde nyttjas med olika betydelse beroende på i vilken kontext ordet användes. Likväl framstår 

virtus som ett viktigt begrepp och oavsett om det används i den moraliska eller i den traditionellt 

militära betydelsen värderas det positivt hos både Ammianus och Vegetius. 

                                                             
157 Tidigare har Konstantius II:s kompetens i infanteriets exerciser och Julianus övningar omnämnts. Ammianus 
berömmer även Valentinianus I för sin goda förmåga att upprätthålla militärdisciplin. Se RG 30.9.1, Loeb, vol 3., 
s. 368-369, Yonge, s. 572. 
158 McDonnell, Roman manliness, s. 386-388 &  Schrader, ”Virtus and the Roman World”, s. 101-103. De är 
visserligen oeniga om när denna homogenisering skall ha ägt rum. 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

40 
 

 

Ur ett ideologiskt perspektiv är det, trots skillnaderna som redovisats ovan, slående hur pass 

lika Vegetius och Ammianus värderingar ändå är. De skillnader som framträder är egentligen 

bara en skillnad i betoning. Det finns såvitt jag kunnat se ingen särskild egenskap, kvalité eller 

karaktärsdrag som Ammianus värderar positivt som inte Vegetius också är positivt inställd till 

(även om han kanske uttrycker det med delvis andra ord). Soldater ska vara modiga, självsäkra, 

djärva. Deras befälhavare likaså och ha ett öga för det allmännas bästa samt vara försiktiga och 

noggranna i sitt ledarskap av armén. Soldaternas lydnad och lojalitet värderas positivt hos båda 

författarna. Träning och exerciser värderas positivt då de ger upphov till en rad fördelaktiga 

attribut hos soldaterna och befälhavarna. Så som styrka, skicklighet och erfarenhet/vana. Båda 

är negativt inställda till lathet och feghet i olika former. En annan sak de har gemensamt, som 

det inte fanns utrymme att diskutera i de separata analyserna, är att de båda delar en uppfattning 

om att lyx har en försvagande eller feminiserande effekt på män. Till exempel refererar 

Ammianus vid ett tillfälle till ”ancient writers” vilka menade att de belgiska kelternas mod eller 

krigiskhet berodde på deras ociviliserade livsstil. Denna kontrasteras med aquitanerna som 

istället levde sina liv i lyx och därför blev tämligen omanliga och lätta byten för den romerska 

krigsmakten.159 Samma negativa syn på lyx framgår hos Vegetius i hans diskussion om varför 

män från landsbygden är mer lämpade för militärtjänst än män från städer.160 Således värderar 

både Vegetius och Ammianus måttlighet eller moderation positivt. Detta för att, utöver att båda 

egenskaperna i denna kontext är manligt kodade, de även medför en rad reella strategiska 

fördelar som exempelvis att arméns förnödenheter räcker längre. 

 

I fråga om värderingar är således den slutsats jag drar att Vegetius och Ammianus har mer 

gemensamt än vad som skiljer dem åt. Frågan är om de ideologiska likheterna kvarstår när de 

andra nivåerna av Tingstens teoretiska ramverk studeras. Det vill säga om Ammianus och 

Vegetius verklighetsomdömen och konkreta handlingsrekommendationer också uppvisar 

påtagliga överensstämmelser. Detta ska jag nu söka utröna i uppsatsens resterande två 

delundersökningar. 

 

                                                             
159 RG 15.11.4-5, Loeb vol 1., s. 188-189, Yonge s. 78. För fler exempel där lyx värderas negativt se: RG 21.16.5 
och 22.4.6-7. 
160 DRM 1.3.1, Reeve, s. 7, Milner, s. 4, Clarke, s. 8 & DRM 1.3.4, Reeve, s. 8, Milner, s. 4, Clarke, s. 9. 
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2.2 Verklighetsomdömen 

I denna del av uppsatsen undersöks Ammianus och Vegetius så kallade verklighetsomdömen. 

Som påpekades i metod- och teoriavsnittet är jag inte intresserad av att falsifiera de förment 

objektiva påståenden om verklighetens beskaffenhet som framträder i källmaterialet. Istället är 

målet med denna undersökningsdel att uppmärksamma och jämföra hur Vegetius och 

Ammianus uppfattar den romerska arméns tillstånd, dess förmåga till krigföring och vilka folk 

eller grupper de identifierar som särskilt stora hot mot Rom. Dispositionen för detta avsnitt är 

detsamma som för den föregående delundersökningen om värderingar. Det vill säga först 

analyseras Vegetius och Ammianus var för sig i två separata stycken och därefter jämförs de i 

en tredje och avslutande komparativ del. 

 

2.2.1 Vegetius verklighetsomdöme 

Ett av de viktigaste och föga överraskande resultaten som denna delundersökning renderat är 

Vegetius påtagligt negativa verklighetsomdöme. I det som här följer kommer en rad negativa 

skildringar och presuppositioner om den för Vegetius samtida romerska krigsmakten, positiva 

uppfattningar om en idealiserad historisk armé och ideologiska representationer av ”fienden” 

uppmärksammas och analyseras. Med detta sagt förefaller nedanstående citat utgöra en lämplig 

utgångspunkt för analysen av Vegetius verklighetsomdömen. 

 

It is undeniable that after the City [d.v.s. Rom] was founded the Romans always set out for war from 

town. But in those days they were not enervated by luxury.161 

 

Citatet är hämtat från ett avsnitt där Vegetius diskuterar huruvida rekryter bör hämtas från 

landsbygden eller städer. Som synes menar han att stadsborna vid tiden för författandet av DRM 

försvagats av lyx och därför blivit mindre lämpade för militärtjänst. Detta är intressant eftersom 

Vegetius ofta återkommer till förställningen om att den romerska armén och dess praktiker 

förfallit och försummats av olika skäl. 

 

                                                             
161 DRM 1.3.4, Reeve, s. 8, Milner, s. 4, Clarke, s. 9. ”Nec inficiandum est post urbem conditam Romanos ex 
civitate profectos semper ad bellum, sed tunc nullis voluptatibus, nullis deliciis frangebantur…”. I fråga om 
övergripande mening i stycket är Milner och Clarke eniga. 
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Ett exempel på detta är träningen av rekryter. Som framgått i den föregående 

undersökningsdelen värderar Vegetius träning mycket högt eftersom det enligt honom ger 

upphov till en rad önskvärda kvalitéer hos soldaterna. I ett retoriskt överdrivet stycke hävdar 

Vegetius att träningen av rekryter, som tidigare hade tagit vid så fort dessa tatuerats (d.v.s. 

inskrivits till militärtjänst), helt upphört till följd av långvarig fred.162 I ett likaledes överdrivet 

stycke återkommer han till denna fråga något senare i texten. Vegetius konstaterar att de 

krigiska folk som numera rymdes inom det romerska rikets gränser, så som spartanerna och 

samniterna (m.fl.), inte saknar krigisk energi (”Martius calor”) men att fredsförhållandena 

medfört att allt fler istället ägnade sig åt privatlivets lättja och civila karriärer. Något som 

inledningsvis resulterade i att militärträningen genomfördes tämligen slarvigt (”neglegentius”) 

och efter ett tag helt och hållet upphörde.163 Dessa retoriskt överdrivna stycken tycks tjäna två 

syften uppfattar jag det som; dels att understryka vikten av militärträning och dels att 

uppmärksamma kejsaren och andra läsare på det, enligt Vegetius, eländiga skick den romerska 

krigsmakten befann sig i. 

 

I en särskilt belysande passage skriver Vegetius att de romerska infanteriet, till följd av att dessa 

inte längre utförde de fältexerciser (”campestris exercitatio”) som de brukade, upplevde att 

deras rustningar och hjälmar var för tunga. Varpå de sökte kejsarens tillstånd att sluta bära dessa 

vilket sedan resulterade i att romarna upprepade gånger besegrades av goterna i militära 

sammandrabbningar och att flera romerska städer raserades.164 Här hade troligen Tingsten 

insisterat på att falsifiera Vegetius påstående eftersom det är välbelagt att det romerska 

infanteriet vid denna tid bar både rustning och hjälm. Något bland annat Bishop och Coulston 

diskuterar i standardverket Roman Military Equipment.165 Det är svårt att avgöra om denna 

passage ska tolkas som en genuin missuppfattning från Vegetius sida eller om det snarare är 

fråga om en ideologiskt medveten framställning. Det faktum att Vegetius inte specificerar vilka 

förluster goterna tillfogade romarna antyder att det är fråga om det sistnämnda, menar jag. Jag 

åter kommer till detta nedan. 

                                                             
162 DRM 1.8.6-7, Reeve, s. 12, Milner, s. 9, Clarke, s. 16. Clarke är enig med Milner om meningen i detta stycket 
men översätter vissa ord synonymt. 
163 DRM 1.28.2-9, Reeve, s. 30-31, Milner, s. 27-28, Clarke, s. 43-44. Clarke översätter här en del betydelsefulla 
ord synonymt med Milner. Bland annat ”Martius calor” till ”point of Courage”, ”vires” till ”formidable”, 
”delectationem otii” till ”idleness and ease” och ”exercitii militaris” till ”military Discipline”. Ingen av dessa 
översättningar förefaller emellertid ändra betydelsen av stycket nämnvärt. 
164 DRM 1.20.1-5, Reeve, s. 22, Milner, s. 19-20, Clarke, s. 31-32. Även detta stycke översätts på ett synonymt 
vis av Clarke – men i fråga om övergripande mening är han enig med Milner. 
165 Bishop, M. C. & Coulston, J. C., Roman military equipment: from the Punic Wars to the fall of Rome, 2. ed., 
Oxbow, Oxford, 2006, s. 208. Se även Southern & Dixon, The Late Roman Army, s. 98. 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

43 
 

 

Vegetius hävdar att freden inte bara medförde att militära traditioner rörande träning förföll, 

den innebar även att själva rekryteringsprocessen försummades. Genom att så många av de 

välborna och respektabla männen valde den civila karriären före den militära tvingades armén 

att hålla till godo med de personer som godsägarna valde att skicka i samband med 

utskrivningar. Dessa var uteslutande sådana personer som de provinsiella godsägarna av olika 

skäl ville bli av med – och Vegetius tycks ta förgivet att de hade nekats av militären om 

rekryteringsprocessen inte hade korrumperats.166 Milner anger här i en fotnot att den sortens 

män som godsägarna från provinserna skickade möjligen var barbarer av olika slag vilket skulle 

kunna förklara Vegetius negativa inställning. Vegetius tar även förgivet att den bristande 

rekryteringen medfört att romarna tillfogats flera militära nederlag, men även i detta fall lyser 

konkreta referenser till faktiska slag med sin frånvaro.167 

 

Vegetius kontrasterar gärna sin idealiserade bild av den forna romerska krigsmaktens styrka 

och traditioner med den för honom samtida militären. Ett exempel på detta återfinns i hans 

diskussion om vad som låg bakom legionernas urholkning i fråga om numerär. I detta avsnitt 

hävdar Vegetius att den forna arméns styrka (”robur”) försvunnit på grund av korruption och 

försummelse. Den tidigare arméns institutionella belöningssystem som premierade virtus och 

hårt arbete kontrasteras med den korrupta motsvarigheten i hans dagar.168 Ett annat, mer 

betydelsefullt, exempel på denna kontrast är Vegetius handlingsrekommendation att rekryten 

bör lära sig hur fältläger förstärks med vallgravar, vallar och palissader. Denna 

handlingsrekommendation presenteras mot bakgrund av påståendet att romerska arméer inte 

längre förskansade sig som förut och att detta dels medfört att de flertalet gånger överrumplats 

av barbarers kavalleri och dels att säkra platser att retirera till förvägrats armén som istället 

riskerade att slaktas likt djur (”more animalium”) av sina förföljare i händelse av flykt.169 

Samma negativa verklighetsomdöme om arméernas övergivna vana att förskansa fältlägren 

upprepas senare i ett stycke där ”alla barbarer” (”omnes barbari”) och perserna identifieras som 

                                                             
166 DRM 1.7.7-9, Reeve, s. 12, Milner, s. 8, Clarke, s. 15. 
167 Ibid. 
168 DRM 2.3.1-3, Reeve, s. 37, Milner, s. 32-33, Clarke, s. 51-52. Vissa mindre skillnader finns mellan 
översättningarna i detta stycke. Exempelvis översätts ”robur” av Milner till ”strength” och av Clarke till 
”Strength and Substance”, ”praemia” blir hos Milner ”rewards” och i Clarkes text ”Honors and Preferments” 
o.s.v. Överlag är de dock eniga om meningen. 
169 DRM 1.21.1-5, Reeve, s. 25, Milner, s. 23, Clarke, s.36-37. Djurmetaforen återfinns inte i Clarkes 
översättning. Jag misstänker att de äldre översättningarna sökte undvika denna sorts överdrifter eftersom 
metaforer ofta saknas både i Clarkes och Yonges översättningar trots att de står med i den latinska texten. 
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överlägsna i denna praktik.170 Notera att perserna representeras distinkt från övriga barbarer. 

Detta är något jag återkommer till i analysen av Ammianus verklighetsomdömen. 

 

Ett mycket intressant resultat som undersökningen uppmärksammat är Vegetius ovilja att 

konkretisera vem eller vilka som utgör rikets fiender. Det finns visserligen, som redan framgått 

i undersökningen, exempel där vissa folk (exempelvis perserna) impliceras vara fienden. 

Vegetius refererar även till en rad folk som Rom besegrat tidigare i historien, så som germaner, 

galler, afrikaner, spanjorer o.s.v.171 Likväl är det i dessa fall fråga om tämligen aggregerade 

representationer av folkgrupper. Det vill säga ingenstans utpekas en särskild germansk stam 

eller liknande som ett särskilt stort hot. Inte sällan representeras barbarer i bred bemärkelse som 

rikets huvudsakliga fiende. Detta framgår exempelvis när Vegetius representerar kejsaren som 

erövraren av/herren över alla barbariska folk (”domitori omnium gentium barbararum”).172 I 

dessa och liknande fall uppfattar jag det som att Vegetius använder termen ”barbarus” i 

bemärkelsen icke-romare och alltså inte i den nedvärderande bemärkelsen ”ociviliserad”.173 

Barbarer och perserna representeras tidvis som tämligen kompetenta i krigföring eller särskilt 

krigiska. I ett intressant stycke som utmärks av retoriskt smicker skriver Vegetius att kejsarens 

kompetens i pilbågsskytte avundas av perserna, att varken hunnerna eller alanerna kan imitera 

hans skickliga ridkonst och att saracenerna och indierna inte förmådde mätas med snabbheten 

i hans kavallerichocker. Det Vegetius gör här, menar jag, är att tillskriva kejsaren alla de 

kompetenser som avundas hos rikets fiender.174 

 

Trots ovannämnda exempel är det vanligast att Vegetius inte utpekar något enskilt folk som ett 

särskilt stort hot mot Rom. I Bok III, där huvuddelen av Vegetius strategiska och taktiska 

rekommendationer återfinns, är det vanligast att han representerar fienden generiskt och 

objektifierat som motståndaren (”adversarius”)175 eller fienden (”inimicus/hostis”)176. Detta kan 

säkert delvis förklaras med hänvisning till litterära konventioner. Det vill säga att denna sorts 

tekniska och instrumentella texter fokuserar på att ge allmänt nyttiga råd oavsett vilka som utgör 

                                                             
170 DRM 3.10.13-16, Reeve, s. 90, Milner, s. 88-89, Clarke, s. 123. 
171 DRM, 1.1.2, Reeve, s. 5, Milner, s. 2, Clarke, s. 4-5. 
172 DRM 2.Prol.4, Reeve, s. 33-34, Milner, s. 29, Clarke s. 46. För fler exempel där Vegetius tar förgivet att 
fienden utgörs av barbarer i bred bemärkelse se: DRM, 2.18.4, 3.10.3, 4.31.1. 
173 För mer innebörden av begreppet ”barbari” se: James, Edward, Europe's Barbarians AD 200-600, Routledge, 
New York, 2009. s. 5. 
174 DRM 3.26.35-37, Reeve, s. 120, Milner, s. 119, Clarke, s. 164. 
175 Se exempelvis DRM, 3.20,1-4, 3.20.5-9, 3.20.20-23. 
176 Se exempelvis DRM 3.17.1, 3.25.1-4, 3.26.19. 
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romarnas fiender. Jag tror emellertid också att detta är ett uttryck för en ideologisk 

framställning. Eftersom DRM syftar till att få till stånd reformer av den romerska militären kan 

det sägas vara i Vegetius intresse att måla upp en bild av att riket är hotat på flera fronter. 

Genom att inte ange i konkreta termer vilka som utgör fienden, referera till ospecificerade 

militära nederlag och framställa armén som avsevärt sämre än under tidigare perioder i Roms 

historia förmedlas så ett alltigenom negativt verklighetsomdöme om den romerska 

krigsmaktens tillstånd och förmåga. Frågan är om samma uppfattning delas av Ammianus? Om 

detta och mera handlar nästa avsnitt där Ammianus verklighetsomdömen analyseras. 

 

2.2.2 Ammianus verklighetsomdömen 

Crump skriver att Ammianus i huvudsak sökte förmedla en så sann återgivning av historiska 

förlopp som möjligt.177 Till följd av detta har Res Gestae en tämligen deskriptiv karaktär, vilket 

gjort det svårare att nå en egentlig slutsats om huruvida Ammianus verklighetsomdöme är 

positivt eller ej. Till detta hör att hans narrativ rymmer både positiva och negativa skildringar 

av den romerska militärens tillstånd och kapacitet. Ammianus är inte heller alltid tydlig med 

sin egna uppfattning i denna fråga varför jag tvingats förlita mig på att analysera hans 

presuppositioner i stor utsträckning. Eftersom källmaterialet är så omfattande kan detta avsnitt 

enbart nämna några exempel som på olika sätt avslöjar Ammianus mer nyanserade 

verklighetsomdöme och hans syn på främmande makter/folkgrupper. För att illustrera 

svårigheten i att utröna Ammianus verklighetsomdöme kan således följande exempel ges: 

 

Since through long neglect Gaul was enduring bitter massacres, pillage, and the ravages of fire, as 

the savages [barbaris] plundered at will and no one helped, Silvanus, an infantry commander thought 

capable of redressing these outrages, came there at the emperor’s order…178 

 

Vid först anblick framstår citatet som ett påtagligt negativt verklighetsomdöme då Ammianus 

tar förgivet att Gallien, till följd av en längre period av misskötsel i fråga om områdets försvar, 

utsatts för barbarernas destruktiva rövartåg. Notera att fienden här representeras som ”barbaris”. 

Detta exempel kan emellertid också läsas som ett svagt positivt verklighetsomdöme eftersom 

problemet med barbarernas plundringar till slut föranleder kejsaren att skicka dit en tämligen 

högt uppsatt militär, representerad som kapabel att hantera situationen, i form av infanteriets 

                                                             
177 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 30-31. 
178 RG 15.5.2, Loeb vol. 1., s. 132-133, Yonge, s. 55. ”Cum diuturna incuria Galliae caedes acerbas rapinasque et 
incendia, barbaris licenter grassantibus, nullo iuvante perferrent, Silvanus pedestris militiae rector, ut efficax ad 
haec corrigenda, principis iussu perrexit...”. 
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överbefälhavare Silvanus. Utöver denna sorts svårtolkade passager återfinns en rad positiva 

respektive negativa exempel på den romerska krigsmaktens förmåga och kapacitet. 

 

Det finns till exempel flera intressanta tillfällen där Ammianus skildrar den romerska 

försvarsförmågan längst med limes (gränserna) i positiva ordalag. Bland annat konstaterar han 

att perserna, vid 350-talets mitt, regelbundet föll in i romerskt territorium i rövartåg men att de 

inte sällan överrumplades av de romerska styrkorna i området och därmed förlorade sina 

krigsbyten.179 Till detta hör att Ammianus senare i sitt narrativ även beskrivit hur Konstantius 

II med särskild omsorg skall ha förstärkt legionerna i öst med diverse krigsmateriel och rekryter 

vilket lett till att dessa ofta, vilket Ammianus tar förgivet, varit framgångsrika i sina 

kampanjer.180 Även Julianus beröms för att inte ha glömt att säkerställa rikets försvar. 

Ammianus skriver att han såg till att trupperna stationerade längst med Donau varken saknade 

utrustning och kläder eller lön och förnödenheter. Dessa trupper representeras vidare som 

observanta och modiga försvarare gentemot barbarerna.181 

 

Det förekommer också exempel på där Ammianus tar förgivet att romarnas motståndare av 

olika skäl fruktade deras arméer. Detta framgår bland annat i redogörelsen för Julianus persiska 

kampanj. Efter flera sammandrabbningar skriver Ammianus att perserna fruktade regelrätta 

fältslag med det romerska infanteriet.182 Emellertid är det viktigt att inte överskatta Ammianus 

positiva skildringar av den romerska hären under Julianus eftersom Ammianus, som tidigare 

påpekats, var tämligen välvilligt inställd till kejsare Julianus. Han skildrar så exempelvis 

persernas öppningar för fredssamtal, när romarna i all realitet var besegrade, som ett uttryck för 

att de fruktade den romerska armén.183 Likväl framstår dessa exempel som en form av positiva 

verklighetsomdömen om den romerska krigsmaktens styrka och förmåga. 

 

                                                             
179 RG 16.9.1, Loeb, vol 1., s. 240-241, Yonge, s. 98. Det föreligger en skillnad i modalitet mellan Yonges 
översättning och Rolfes. Rolfe skriver att perserna ofta förlorade sina krigsbyten när de överrumplades av 
romerska styrkor – medan Yonge skriver att detta skedde ibland. 
180 RG 20.8.1, Loeb, vol 2., s. 50-53, Yonge, s. 228-229. Även i detta stycket tycks Rolfes och Yonges 
översättningar vara delvis motstridiga. Rolfes översättning förefaller vara den rimligaste och den anger att det 
var de romerska legionerna som varit framgångsrika i sina kampanjer i Orienten, men Yonge översätter stycket 
så att det går att uppfatta det som att det var de nya förstärkningarna som var framgångsrika. Oavsett vad 
framgår det att den romerska militären, enligt Ammianus, haft framgångar i öst. 
181 RG 22.7.7, Loeb, vol 2., s. 210-211, Yonge, s. 285. 
182 RG 25.3.1, Loeb, vol 2., s. 490-491, Yonge, s. 378-379.  
183 RG 25.7.5, Loeb, vol 2., s. 530-533, Yonge, s. 393.  
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Mot dessa positiva verklighetsomdömen kan flera negativa ställas. Den vanligaste sortens 

negativa verklighetsomdömen som förekommer i RG är skildringar av fientliga invasioner och 

den ödeläggelse dessa orsakar. Den ovannämnda persiska kampanjen som Julianus inledde 

motiverades, skriver Ammianus, av en vilja att straffa detta grymma folks (”gentem 

asperrimam”) tidigare övergrepp mot den romerska suveräniteten.184 I ett särskilt retoriskt 

överdrivet stycke menar Ammianus att Julianus skall ha sagt till sina soldater att han ville 

”restaurera den krossade romerska världen” och sätta perserna i bojor.185 Att den romerska 

staten inte förmådde att förhindra fientliga angrepp i hela riket framgår även när Ammianus 

skildrar Valentinianus I utnämning av Valens till kejsare. I samband med detta skriver 

Ammianus att det vore som om krigstonen ljöd genom hela den romerska världen när vilda folk 

överöste rikets alla gränser. Han påpekar att alemannerna ödelade Gallien och Raetien, 

sarmanterna och kvaderna grasserade i Pannonien, pikter, skottar och attakotter härjade i 

Britannien, moriska stammar skövlade Afrika och goterna plundrade i Thrakien.186 

 

I relation till detta kan ett annat negativt verklighetsomdöme nämnas. Ammianus porträtterar 

tidvis romerska styrkor som korrumperade och giriga. Det är svårt att ta miste på Ammianus 

indignation när han skildrar hur de vansinniga (”rabies”) barbarerna i Afrika gjorde djärva räder 

in på romerskt territorium utan att möta något motstånd från den romerska militären under 

befälhavaren Romanus. Romanus styrkor var, skriver Ammianus, giriga efter andra romares 

egendom och slöa.187 Romanus skall till exempel ha krävt av befolkningen i staden Leptis 

Magna, som drabbats hård av räder, att förse hans trupper med ett överflöd av förnödenheter 

och 4000 utrustade kameler som villkor för att han skulle mobilisera armén till deras försvar. 

Något lokalbefolkningen givetvis inte kunde leverera efter att ha förlorat större delen av sin 

egendom.188 Det bör dock påpekas att Ammianus är påtagligt tendentiös i sin skildring av 

Romanus som kontinuerligt utmålas som en skurk i hans narrativ. 

                                                             
184 RG 22.12.1, Loeb vol 2., s. 262-265, Yonge, s. 302. Vissa mindre betydelsefulla synonyma översättningar 
förekommer här. Exempelvis översätts ”gentem asperrimam” av Rolfe till ”savage people” och av Yonge till 
”ferocious people”. 
185 RG 24.3.9, Loeb, vol 2., s. 426-427, Yonge, s. 355. ”ita quassatum recreatet orbem Romanum” översätts av 
Yonge till ”So might he restore Roman power which had been shaken in those regions”. Samma text översätts 
av Rolfe till ”As I hope to restore the shattered Roman world”. Rolfes översättning är såvitt jag kan se mer i linje 
med den latinska texten.  
186 RG 26.4.5-6, Loeb, vol 2., s. 586-589, Yonge, s. 413. 
187 RG 27.9.1, Loeb vol 3., s. 56-57, Yonge, s. 455. I vanlig ordning finns här en del synonyma ordval i de båda 
översättningarna men i fråga om övergripande mening är de eniga. 
188 RG 28.6.5-6, Loeb vol 3., s. 170-173, Yonge, s. 497. Yonge är överlag enig med Rolfe om översättningen av 
detta stycke men lägger till att Romanus, utöver att ställa orimliga krav på lokalbefolkningen, dessutom dröjde 
kvar i 40 dagar och därmed dränerade deras resurser än mer. Detta är information som helt saknas i Rolfes 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

48 
 

 

Ord som ”barbar” för tankarna osökt till Ammianus syn på ”den Andre” och på rikets fiender 

överlag. Vad gäller denna fråga är det två saker som är viktiga att notera. För det första eftersom 

RG är ett historiskt narrativ förändras regelbundet vilka som utpekas som den romerska statens 

fiender i takt med att diverse historiska konflikter uppstår eller upphör. Även om vissa folk 

framstår som ett mer eller mindre konstant hot under perioden som RG skildrar. För det andra, 

och detta är ett intressant resultat, representerar Ammianus främmande folk i en mängd olika 

nivåer av aggregering – till och med på en så låg nivå att enskilda barbariska stammar ibland 

uppmärksammas. Som redan framgått förekommer det ofta att Ammianus beskriver rikets 

fiender som barbarer och tillskriver dessa egenskaper såsom grymhet, galenskap och 

vildsinthet.189 Inte sällan representeras de dock på en något mindre aggregerad nivå, vilket 

också framgått ovan, så som pikter, alemanner, kvader o.s.v.190 Här finns dessvärre inte 

utrymme att i detalj analysera Ammianus nyanserade uppfattning om alla de olika folkgrupper 

han diskuterar. 

 

Det är likväl två folkgrupper som förekommer som ett hot mot Rom oftare än andra i RG och 

som därför förtjänar särskild uppmärksamhet. Den första av dessa är de germanska 

alemannerna. Alamanni representeras upprepade gånger med en särskild förmåga att återhämta 

sig efter förluster mot den romerska krigsmakten och en förrädisk natur som gjorde att de 

stundtals framstod som underdåniga och stundtals som aggressiva fiender.191 Det ska sägas att 

goterna måhända representeras som ett allvarligare hot mot det romerska riket i upprinnelsen 

till och samband med slaget vid Adrianopel, Ammianus kallar de till och med för den romerska 

världens fördärv vid ett tillfälle,192 men de ägnas jämförelsevis mindre utrymme än 

alemannerna som framstår som ett kontinuerligt hot under en längre period. Att alemannerna 

utgjorde ett reellt hot enligt Ammianus framgår när han återger Valentinianus I:s beslut att 

mobilisera sina styrkor mot dem trots att Prokopius just hade kastat in riket i ett inbördeskrig. 

Ammianus formulerar det som att Prokopius visserligen var Valentinianus motståndare – men 

alemannerna var hela den romerska världens fiende.193 

 

                                                             
översättning och jag vet inte riktigt varifrån Yonge fått den. För ytterligare exempel där lyx/girighet tas förgivet 
som anledningen till bristande romersk försvarsförmåga se RG 27.9.6. 
189 Se exempelvis RG 15.8.6, 16.12.61 & 27.9.1. 
190 Se exempelvis RG 26.4.5-6. 
191 RG 27.10.5, Loeb, vol 3., s. 64-65, Yonge, s. 458; RG 27.1.1, Loeb vol 3., s. 2-3, Yonge, s. 435. 
192 RG 31.4.6, Loeb, vol 3., s. 404-405, Yonge, s. 586. 
193 RG 26.5.13, Loeb, vol 2., s. 594-595, Yonge, s. 416. 
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Den andra folkgruppen är perserna. Tidigare har påpekats hur Ammianus vid ett tillfälle 

tillskriver dessa virtus. I samma stycke berömmer han också deras militära träning och 

disciplin.194 Ammianus skriver även att de var särskilt kompetenta i bågskytte, men att de 

saknade uthållighet i närstrid och var mer vana att strida modigt på avstånd. Han använder en 

regnmetafor för att beskriva hur de ofta drog sig tillbaka samtidigt som de öste pilar över sina 

motståndare.195 Vidare framstår de som betydligt mer kompetenta i belägringskonst än någon 

annan av Roms fiender då de förmådde konstruera samma sorts belägringsmaskiner som 

romarna, hade liknande förmåga att underminera murar och nyttjade en rad andra tekniker som 

jag återkommer till senare i undersökningen.196 Perserna representeras inte sällan som distinkta 

från övriga icke-romare. De tillskrivs exempelvis andra egenskaper än barbarerna från norr och 

från Afrika. De representeras särskilt med olika former av slughet. Ammianus konstaterar 

exempelvis i samband med Julianus persiska kampanj att deras olika krigslister fruktades av 

romarna.197 Detta har säkerligen att göra med att perserna var den enda makten som i fråga om 

”civilisation” och militär kunde mäta sig med romarna.198 Det är troligen därför som perserna 

inte lika ofta beskrivs av Ammianus som barbarer i den mer nedvärderande bemärkelsen av 

ordet, misstänker jag. 

 

Att Ammianus tycks ha en förhållandevis nyanserad syn på den romerska krigsmaktens 

förmåga och tillstånd samt att han är villig att identifiera flera folkgrupper som den romerska 

statens fiender är viktiga och intressanta resultat. Nu återstår således att relatera dessa till 

Vegetius verklighetsomdömen och att uppmärksamma deras likheter och skillnader.  

 

2.2.3 Komparativ analys 

I analysen av Vegetius verklighetsomdömen framkom hans påtagligt negativa syn på den 

romerska militären. Detta är en slutsats som i viss mån måste nyanseras. Det finns ett fåtal 

tillfällen i DRM där Vegetius uttrycker sig positivt om samtida romerska styrkor. Till exempel 

skriver Vegetius att kavalleriets exerciser och utrustning hade utvecklats så pass att det inte 

                                                             
194 RG 23.6.83, Loeb, vol 2., s. 394-395, Yonge, s. 344.  
195 RG 25.1.18, Loeb vol 2., s. 482-485, Yonge, s. 376. Här finns vissa mindre skillnader mellan översättningarna. 
Rolfe skriver exempelvis att Persierna ”lacked endurance” medan Yonge formulerar det som att de var ”slack in 
fighting”. I fråga om styckets huvudsakliga innebörd är de dock eniga. Se även RG 25.1.13. 
196 RG 20.6.3, Loeb, vol 2., s. 36-37, Yonge, s. 223. 
197 RG 24.1.13, Loeb vol 2., s. 406-407, Yonge, s. 349. 
198 Se exempelvis James, Europe’s Barbarians AD 200-600, s. 12.13; Matthews, The Roman Empire of 
Ammianus, s. 140-143. 
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förelåg något behov att förbättra kunskapsläget om dessa (till skillnad från infanteriet).199 Men 

eftersom infanteriet utgjorde arméns viktigaste taktiska element, vilket inte minst Sarantis och 

Vegetius själv bekräftar, förblir min huvudsakliga slutsats rörande Vegetius negativa 

verklighetsomdöme giltig.200 Utöver detta uppmärksammades också en tendens hos Vegetius 

att inte specificera vilka som hotade den romerska staten. I undantagsfall impliceras perserna, 

hunnerna, goterna m.fl. göra det, men oftast representeras fienden på en mycket aggregerad 

nivå som ”omnes barbari” eller objektifierat som ”motståndaren”. Även om detta troligen delvis 

kan förklaras med hänvisning till genrens instrumentella och tekniska karaktär hävdar jag att 

det också kan tolkas som ett uttryck för en ideologisk framställning. En framställning som syftar 

till att måla upp en bild av att den romerska staten var hotad vilket medförde att de reformer 

Vegetius föreslog utifrån en idealiserad syn på den antika romerska armén framstod som 

synnerligen angelägna. 

 

Eftersom Vegetius ofta utmålas som en mindre trovärdig källa då han saknade reell erfarenhet 

av det militära är det därför intressant att jämföra hans verklighetsomdöme med Ammianus.201 

Ammianus hade som sagt både tjänstgjort i armén och producerat ett historieverk som ofta 

tillmäts jämförelsevis hög tillförlitlighet.202 Vegetius negativa verklighetsomdöme blir än mer 

iögonfallande när han jämförs med Ammianus. Detta eftersom Ammianus har en betydligt mer 

nyanserad uppfattning om den romerska krigsmakten. Som vanligt kan en del av skillnaden 

förklaras genom att litterära konventioner och genre tas i beaktande. Ammianus skrev som 

tidigare påpekats ett historieverk som var tydligt påverkat av den klassiska historiografins 

eftersträvande av sanning. Att både positiva och negativa exempel om den romerska militären 

uppmärksammas är således inte något märkligt. Till detta kan läggas att Ammianus verk rent 

omfångsmässigt är mer omfattande vilket innebar att han hade mer utrymme att skildra 

verklighetens gråskalor än Vegetius. Res Gestae är inte heller en polemisk och ideologisk text 

på samma sätt som De Re Militari vilket också är viktigt att ha i åtanke. Ändå tror jag att det 

föreligger en genuin ideologisk skillnad mellan Ammianus och Vegetius här som härrör ur olika 

uppfattningar om militärens förmåga att utföra sina uppgifter. 

 

                                                             
199 DRM 3.26.34, Reeve, s. 119, Milner, s. 119, Clarke, s. 163. 
200 Sarantis, "Tactics: A Bibliographic Essay", s. 182. 
201 Allmand, The De Re Militari of Vegetius, s. 1-2; Southern & Dixon, The Late Roman Army, s. 1-2. 
202 Lee, War in Late Antiquity, s. 14-15; Matthews, The Roman Empire of Ammianus, s. 288. 
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Detta demonstreras inte minst av Ammianus beredskap att skildra rikets fiender på en mindre 

aggregerad och objektifierad nivå. Givetvis finns det en retorisk poäng med att göra detta. 

Genom att identifiera fienden och måla upp denne som särskilt hotfull blir romarnas 

efterföljande segrar mer ärorika (eller deras förluster mer förståeliga). Det finns säkerligen en 

källkritisk aspekt att ha i åtanke här då Ammianus tidvis kanske överdriver hur pass hotfulla 

vissa grupper av barbarer var för att porträttera sina vänner/patroners segrar som särskilt 

föredömliga. Likväl skildrar Ammianus även segrar mot namngivna fiender när dessa uppnåtts 

av kejsare och befälhavare som han var mindre välvilligt inställd till.203 Vilket antyder att detta 

inte enbart är ett retoriskt drag eller tecken på diverse tendenser utan också ett uttryck för en 

vilja att skildra faktiska historiska händelser och förlopp. Denna tolkning är även i linje med 

Crumps slutsatser.204 Framförallt är det också ett uttryck för en mer nyanserad syn på den 

romerska krigsmaktens förmåga, hävdar jag. Till skillnad från Vegetius tycks Ammianus tidvis 

ha en positiv uppfattning om arméns kapacitet. Ett exempel på detta som getts ovan är 

Ammianus positiva skildringar av gränsförsvaret i öst och längst med Donau. 

 

Den huvudsakliga slutsatsen som dras från denna delundersökning är således denna: i fråga om 

verklighetsomdömen tycks Vegetius och Ammianus vara oeniga. Här föreligger en viktig 

ideologisk skillnad som inte bara kan förklaras med hänvisning till genreskillnader. Ammianus 

verklighetsomdöme är betydligt mindre negativt än Vegetius. Till skillnad från den 

överensstämmelse som förelåg i den första delundersökningen om värderingar finns här en 

intressant divergens mellan de två författarna. Nu återstår enbart frågan om huruvida deras 

handlingsrekommendationer uppvisar samma divergens eller inte. Om detta handlar den tredje 

och sista delundersökningen. 

 

2.3 Handlingsrekommendationer 

I det här avsnittet undersöks Vegetius och Ammianus handlingsrekommendationer. Med detta 

avses de militära praktiker som framstår som föredömliga eller rekommenderade i 

källmaterialet i fråga om rekrytering/”barbarisering”, strategi/taktik och 

fortifikation/belägringskonst. Eftersom både DRM och RG rymmer en stor mängd 

handlingsrekommendationer är de två separata analyserna i denna delundersökning något 

summerande. Det finns helt enkelt inte utrymme att i detalj diskutera samtliga av Vegetius och 

                                                             
203 Se exempelvis RG 17.13 om Konstantius II:s seger mot de sarmantiska Limigantes. 
204 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 130-131. 
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Ammianus olika råd. Målet är som tidigare att identifiera intressanta likheter och skillnader 

som summeras och analyseras i en avslutande komparativ del. 

 

2.3.1 Vegetius handlingsrekommendationer 

Eftersom DRM är ett sammandrag av reformförslag föreligger ingen större svårighet att 

identifiera konkreta handlingsrekommendationer i texten. För att undvika förvirring analyseras 

handlingsrekommendationerna för de tre olika områdena separat istället för, som jag tidigare 

gjort, i en något längre och oavbruten löpande text.  

 

Rekrytering och ”barbarisering” 

Ett av delundersökningens viktigare resultat är Vegetius handlingsrekommendation om att den 

romerska krigsmakten kontinuerligt och flitigt bör rekrytera/utskriva romerska medborgare till 

militärtjänst för att kompensera för naturliga bortfall och desertering.205 Vegetius fäster stor 

vikt vid rekryteringen av nya soldater och hävdar uttryckligen att detta är helt avgörande för 

den som vill besegra ”barbarer” i fältslag.206 Han ägnar en hel del utrymme åt att diskutera vilka 

som är lämpliga att rekrytera och varifrån dessa rekryter bör hämtas. Vegetius klimatlära har 

redan diskuterats i denna undersökning och behövs således inte avhandlas igen (se 2.1.1). Han 

rekommenderar som sagt att rekrytering sker i romerska områden med måttliga klimat. Till 

detta kan läggas att män från landsbygden, i och med att dessa är vana vid tungt arbete och 

måttligt leverne, är att föredra som rekryter över stadsbor som korrumperats av lyx och lättja. 

Stadsbor kan dock rekryteras i nödfall, menar Vegetius, efter att ha tvingats acklimatisera sig 

till hårt arbete och sparsam kost.207 

 

Som påpekades i avsnittet om källkritik är Vegetius påtagligt tendentiös i förhållande till icke-

romare. Vegetius negativa inställning till den så kallade ”barbariseringen” av den romerska 

armén är påtaglig och den utgör en viktig del av undersökningens resultat. En stor anledning 

till att Vegetius rekommenderar att den romerska militären rekryterar soldater inom rikets 

gränser är ekonomisk. Han tar förgivet att det är billigare att göra så än att hyra utländska 

legosoldater.208 Den negativa inställningen till barbarer impliceras i hans klimatlära och i den 

                                                             
205 DRM 2.3.1-3, Reeve, s. 37, Milner, s. 32-33. Clarke, s. 51-52. 
206 DRM 2.18.4, Reeve, s. 52, Milner, s. 51, Clarke, s. 73. Clarkes översättning av det här stycket är inte särskilt 
trogen latinet. Han tycks brodera ut stycket genom att bland annat infoga en uppmaning om att åkalla 
himmelska makter för att förmå kejsaren att korrigera det korrupta rekryteringsförfarandet. Trots denna sorts 
överdrifter är Clarke emellertid enig med Milner om meningen i stycket. 
207 DRM 1.3.2-3. Reeve, s. 7-8, Milner, s. 4, Clarke, s. 8-9.  
208 DRM 1.28.20, Reeve, s. 31, Milner, s. 28, Clarke, s. 44. 
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tidigare nämnda kritiken mot godsägarna som enbart skickade oönskade män i samband med 

utskrivningar (se 2.2.1). Vegetius kritiserar också de förband av auxilia palatina, som i 

huvudsak bestod av utländska krigare, för att ha sämre disciplin, mindre arbetsbördor och ett 

mer korrupt belöningssystem än de romerska legionerna.209 

 

Strategi och taktik 

I inledningen till den tredje boken om strategi och taktik skriver Vegetius: ”Therefore, he who 

desires peace, let him prepare for war”.210 Citatet avslöjar Vegetius syn på strategins roll. 

Strategi handlar om att ge armén förutsättningar för att vara framgångsrik i krig. Utifrån de 

resultat som undersökningen genererat framstår tre strategiska områden som särskilt angelägna 

då de ägnas mer uppmärksamhet än andra: att säkerställa tillgången på mat/vatten, att 

upprätthålla god moral och disciplin samt olika råd för manövrerande och insamlande av 

underrättelser. 

 

Att se till att armén har tillräckligt med foder, förnödenheter och vatten framstår som den enskilt 

viktigaste strategiska handlingsrekommendationen i DRM. Detta är en så central aspekt att det 

föranleder Vegetius att rekommendera att arméerna inte är allt för stora då detta medför en rad 

strategiska nackdelar så som svårigheter med logistik och försörjning.211 Vegetius 

rekommenderar också att besegra fienden genom svält, räder och skräck snarare än regelrätta 

fältslag som är mer riskfyllda.212 Ty den som inte förbereder lager av spannmål och proviant 

erövras utan ett enda slag, skriver Vegetius.213 

 

Utöver att garantera tillgången till förnödenheter framstår det också som viktigt att upprätthålla 

god moral och disciplin i armén. Vegetius rekommenderar att soldaterna i lägret hålls under 

kontroll genom hot om bestraffningar och i fält genom hopp om belöningar.214 Utöver detta 

framgår en rad andra mer detaljerade handlingsrekommendationer så som att förvara hälften av 

alla soldaters besparingar i arméns läger så att de kämpar med vetskapen om att desertering 

eller nederlag innebär en avsevärd ekonomisk förlust.215 Andra råd Vegetius ger är att låta 

befälhavaren höja truppernas moral, i händelse av att denna skulle bli för låg, genom att hålla 

                                                             
209 DRM 2.3.4-5, Reeve, s. 37, Milner, s. 33, Clarke, s. 52. 
210 DRM 3.prol.8, Reeve, s. 64-65, Milner, s. 63, Clarke, s. 89. ”Igitur qui desiderat pacem praeparet bellum…”. 
211 DRM 3.3.12, Reeve, s. 68-69, Milner, s. 67, Clarke, s. 95. Se även: DRM, 3.1.4-7. 
212 DRM 3.26.4, Reeve, s. 117, Milner, s. 116, Clarke, s. 160. 
213 DRM 3.26.17, Reeve, s. 118, Milner, s. 117, Clarke, s. 161.  
214 DRM 3.26.30, Reeve, s. 119, Milner, s. 118, Clarke, s. 163.  
215 DRM 2.29.2-4, Reeve, s. 54, Milner, s. 54, Clarke, s. 76. 
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tal till dem.216 I fråga om upproriska soldater använder Vegetius en medicinmetafor för att 

belysa hur en blandad medicinering (”multiplex medicina”) är nödvändig för att råda bot på 

problemet. Han rekommenderar att upproriska soldater hålls under strikt disciplin, åläggs 

diverse övningar och drillas hårt tills de visar den lojalitet och lydnad som förväntas av dem.217 

I extrema fall kan det även bli fråga om svärdets medicin (”ferri medicinam”) – varpå Vegetius 

rekommenderar befälhavaren enbart straffar upprorsmakarna och låter skräcken dessa 

bestraffningar genererar sprida sig till resten av armén.218 

 

I fråga om att manövrera armén på ett säkert sätt rekommenderar Vegetius att befälhavaren dels 

studerar resebeskrivningar (”itineraria”) och dels skaffar sig underrättelser från kloka personer 

som känner till trakten som hären skall passera genom.219 Utöver detta framgår det som ett gott 

råd att skicka pålitliga trupper i förväg längst arméns planerade rutt med uppdrag att 

rekognoscera området och avslöja eventuella hot samt att förhöra desertörer och flyktingar från 

fiendens här för att införskaffa strategiska underrättelser.220 

 

Förutom strategiska råd presenteras även en rad taktiska rekommendationer i DRM. De 

viktigaste av dessa förefaller vara de 7 olika taktiska dispositioner eller ”modus” som Vegetius 

presenterar i DRM 3.20 och 3.26. Dessa 7 stridstaktiker tycks utgå från en rak slaglinje och 

skiljer sig huvudsakligen i fråga om var någonstans och i vilken takt striden inleds. Vegetius 

första ”modus” rekommenderas exempelvis enbart om befälhavarens armé är numerärt 

överlägsen – då kan denne angripa fienden i en rektangulär slaglinje och få till stånd en 

dubbelomfattning av fienden.221 Om befälhavarens armé inte är överlägsen i antal men består 

av erfarna soldater kan denne hastigt ta strid med fienden på båda flankerna samtidigt i hopp 

om att det plötsliga och snabba angreppet resulterar i en kvick seger, vilket är Vegetius fjärde 

                                                             
216 DRM 3.9.13, Reeve, s. 86, Milner, s. 85, Clarke, s. 118. Här föreligger vissa skillnader mellan 
översättningarna. ”adhortatione” översätts av Milner till ”address” och av Clarke till ”Harangue”. Dessa 
skillnader påverkar emellertid inte den övergripande meningen i stycket. 
217 DRM 3.4.3, Reeve, s. 71, Milner, s. 69, Clarke, s. 98. Clarkes översättning rymmer vissa synonyma ordval i 
förhållande till Milners. Exempelvis översätter Milner ”medicina” till ”treatment” och Clarke detsamma till 
”Remedies”.  
218 DRM 3.4.9-10, Reeve, s. 72, Milner, s. 71, Clarke, s. 100. Även denna passage utmärks av mindre viktiga 
skillnader i ordval mellan översättningarna. 
219 DRM 3.6.4, Reeve, s. 75, Milner, s. 73, Clarke, s. 103; DRM 3.6.5, Reeve, s. 75, Milner, s. 74, Clarke, s. 103. 
Clarkes översättning är betydligt mer poetisk i sin karaktär än Milners. 
220 DRM 3.6.11, Reeve, s. 76, Milner, s. 75, Clarke, s. 104-105; DRM 3.6.33-34, Reeve, s. 79, Milner, s. 77, Clarke, 
s. 109. 
221 DRM 3.26.18, Reeve, s. 118, Milner, s. 117, Clarke, s. 161; DRM, 3.20.1-4, Reeve, s. 104, Milner, s. 104, 
Clarke, s. 143. 
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”modus”.222 Här finns dessvärre inte utrymme att i detalj diskutera alla 7 modeller – vad som 

dock bör understrykas är att samtliga framstår som tämligen teoretiska. Stridens kaotiska natur 

förefaller långt borta från de närmast kliniska manövrar Vegetius rekommenderar. 

 

Utöver de ovan nämnda modellerna tar Vegetius förgivet att en rad andra formationer är 

nödvändiga eller användbara i fält. Så som enkel- och dubbelslaglinje, cirkel- och 

kvadratformation samt kilformation. Detta framgår då Vegetius föreslår att rekryter lär sig att 

på ett ordnat sätt formera sig i dessa formationer.223 Utöver detta är det två taktiska 

handlingsrekommendationer som är av särskild vikt. Den första är att alltid ha reserver redo att 

förstärka armén vid behov i samband med fältslag.224 Den andra är att se till att trupperna inför 

striden är utvilade, mätta och motiverade. Vegetius skriver att det i regel är en mycket dålig idé 

att ta strid efter att armén marscherat en längre sträcka eftersom en trött armé kämpar sämre.225 

Det är därför en god idé att låta soldaterna vara utvilade och inför striden ge dessa en lättare 

måltid så att de inte behöver strida på tom mage.226 

 

Fortifikationer och belägringskonst 

I DRM:s fjärde bok framkommer lejonparten av Vegetius handlingsrekommendationer rörande 

fortifikationer och belägringskonst. Undersökningen har identifierat tre särskilt viktiga 

områden som ägnas stor uppmärksamhet: fortifikationens strategiska läge, hur försvarsverken 

bör konstrueras samt belägringstaktiker och -tekniker. 

 

Vegetius utgår från en presupposition om att fortifikationer kan delas i två olika typer. De med 

naturliga försvarsverk, exempelvis floder och bergskedjor, och de med konstgjorda 

försvarsverk, så som vallgravar och murar.227 Utifrån denna distinktion framgår det som mest 

önskvärt att en fortifikation förläggs på ett sådant läge att den kan dra nytta av båda sorternas 

värn. Utöver detta rekommenderar Vegetius att befästningens läge möjliggör tillgång till vatten 

                                                             
222 DRM 3.26.21, Reeve, s. 118, Milner, s. 117, Clarke, s. 162. Här föreligger en skillnad mellan översättningarna 
i fråga om hur ”exercitatissimos” översätts. Milner skriver ”experienced” medan Clarke översätter det till 
”discipline”. Oavsett vilken översättning som är att föredra framgår det att det är fråga om soldater som på 
något vis, antingen genom övningar eller tidigare strider, erhållit en högre kompetens än nya rekryter. 
223 DRM 1.26.4-7, Reeve, s. 28-29, Milner, s. 25-26, Clarke, s. 41-42. Kvadratformationen eller ”quadratam 
aciem” tycks saknas i Clarkes översättning. Se även DRM 3.6.13-14. 
224 DRM 3.17.1, Reeve, s. 99-100, Milner, s. 99, Clarke, s. 136-137. Se även DRM 3.26.8. 
225 DRM 3.11.7, Reeve, s. 92, Milner, s. 91, Clarke, s. 126.  
226 DRM 3.11.3-4, Reeve, s. 92, Milner, s. 91, Clarke, s. 125-126. 
227 DRM 4.1.1-3, Reeve, s. 125, Milner, s. 121. Clarke, s. 169-170. 
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och förnödenheter.228 Detta eftersom belägringar inte sällan är långvariga företeelser där den 

belägrande sidan, genom att omringa befästningen och skära av dess försörjningslinjer, söker 

tvinga försvararna genom törst och svält till underkastelse.229 Ett iögonfallande resultat, mot 

bakgrund av Sarantis påstående att fortifikationer utgjorde den senromerska militärens mest 

utmärkande strategiska fördel, är frånvaron i DRM av diskussioner om fortifikationens 

övergripande strategiska roll i försvaret av det romerska riket.230 Vegetius rekommenderar 

visserligen att proviant förvaras i förstärkta baser och att försörjningslinjer försvaras med 

strategiskt placerade befästningar, men annars lyser denna aspekt med sin frånvaro i DRM.231 

Vad detta beror på är svårt att veta. 

 

När det gäller hur försvarsverk bör byggas ger Vegetius en rad konkreta rekommendationer. 

Samtliga syftar, föga överraskande, till att försvåra direkta angrepp på befästningarna. Ett 

särskilt intressant råd som Vegetius ger är att inte bygga murar rakt utan att planera 

försvarsverken så att diverse vinklar uppstår. Av särskilt vikt är att ha utskjutande torn som 

möjliggör diverse skottvinklar på de eventuella styrkor som angriper murarna.232 En annan 

rekommendation som presenteras är att gräva vallgravar så djupt och brett som möjligt framför 

murarna och om möjligt fylla dessa med vatten. Vallgravar tjänar två syften: att fördröja 

motståndarens angrepp på murarna och att förhindra underminering av murarna genom att 

fienden gräver sig under dem.233 Givetvis ges betydligt fler råd än dessa men av utrymmesskäl 

kan de inte diskuteras här. 

 

Med risk för att förenkla kan det sägas att tre belägringstaktiker, utöver den ovannämnda 

utsvältningstaktiken, rekommenderas i DRM: att ta sig under, över eller genom murarna. Att 

gräva en underjordisk gång under murarna kan göras antingen för att skapa en väg in i den 

belägrade befästningen/staden eller för att underminera murarnas fundament så att de kan 

raseras underifrån.234 För att ta sig över eller genom murarna fordras dock en rad olika 

belägringsvapen. Vegetius förordar särskilt olika former av murbräckor, rörliga skydd mot 

                                                             
228 DRM 4.10.1-4, Reeve, s. 130-131, Milner, s. 126, Clarke, s. 176-177. 
229 DRM 4.7.1-4, Reeve, s. 127-128, Milner, s. 123-124, Clarke, s. 172-173.  
230 Sarantis, War and Warfare in Late Antiquity, s. 4-5. 
231 DRM 3.3.1-4, Reeve, s. 68-69, Milner, s. 67, Clarke, s. 95; DRM 3.8.20-21, Reeve, s. 84, Milner, s. 82-83, 
Clarke, s. 115. 
232 DRM 4.2.1-2, Reeve, s. 125, Milner, s. 121, Clarke, s. 170. 
233 DRM 4.5.1-2, Reeve, s. 126, Milner, s. 122, Clarke, s. 171. Clarke översätter ”Fossae” till ”ditches”. Milners 
översättning till ”fosses” är att föredra. 
234 DRM 4.24.1-5, Reeve, s. 140-141, Milner, s. 136, Clarke, s. 187-188. Vissa mindre skillnader förekommer i 
översättningarna här. ”Cuniculum” översätts exempelvis av Milner till ”burrow” och av Clarke till ”Mines”.  
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projektiler så som ”vineae” och ”musculi” samt mobila belägringstorn.235 Eldvapen spelar en 

särskild roll i samband med belägringar – därför rekommenderar Vegetius ofta att 

belägringsvapnen görs eldbeständiga genom att de täcks med hudar och liknande material.236 

Till försvar mot dessa belägringsvapen kan olika sorters projektilvapen nyttjas. Särskilt de 

större artilleripjäserna ”ballistae” och ”onagri” omnämns i relation till denna uppgift, men även 

mindre pilvapen så som ”scorpiones” och armborst samt andra vapenslag så som slangbellor 

och så kallade ”fustibali” rekommenderas.237 

 

2.3.2 Ammianus handlingsrekommendationer 

Ibland ger Ammianus tydligt uttryck för sin egna uppfattning i olika frågor, men oftast framstår 

han som en förhållandevis neutral skildrare av historiska förlopp. Detta har medfört utmaningar 

när det gäller att identifiera hans handlingsrekommendationer. De resultat som presenteras 

nedan bygger i hög utsträckning på en analys av hans presuppositioner och i vissa fall på 

avsaknaden av kritik av vissa praktiker.  

 

Rekrytering och ”barbarisering” 

Ammianus tar ofta förgivet att rekrytering fyller en viktig strategisk funktion i RG. Han skildrar 

gärna kejsare som förbereder kampanjer genom att förstärka sina styrkor med utrustning och 

nya rekryter positivt. Tidigare har nämnts hur han berömmer Konstantius II för att ha förstärkt 

gränsförsvaret i öst med nya rekryter (se 2.2.2). Ett annat exempel på detta framkommer när 

han skildrar Theodosius den äldres förberedelser inför ett fälttåg i Britannien. Ammianus 

skriver att Theodosius efter att han inskrivit unga män till legionerna och kohorterna inledde 

kampanjen med stort självförtroende.238 Mot denna bakgrund tolkar jag det som att 

rekryteringen och förstärkningen av armén inför fälttåg är en viktig strategisk 

handlingsrekommendation enligt Ammianus. 

 

Ett annat betydelsefullt resultat som undersökningen renderat är Ammianus nyanserade syn på 

”barbariseringen” av armén. Det finns exempel där vissa icke-romare presenteras negativt i 

anknytning till den romerska militären. Som när Ammianus skriver att saracenerna varken var 

                                                             
235 DRM 4.13, Reeve, s. 132, Milner, s. 127, Clarke, s. 178. 
236 Se exempelvis DRM 4.14.1-2, Reeve, s. 132, Milner, s. 127-128, Clarke, s. 178-179. 
237 DRM 4.22.1-6, Reeve, s. 138-139, Milner, s. 133-134, Clarke, s. 185.  
238 RG 27.8.3, Loeb vol 3., s. 50-53, Yonge, s. 453. Här föreligger vissa skillnader mellan översättningarna. 
Yonges översättning saknar uppgifterna om de nya männens mod och ungdom. Vilket förefaller vara en miss 
från hans sida. Yonge översätter emellertid ”fiducia speciosa” till gott självförtroende vilket är att föredra över 
Rolfes översättning av detsamma till ”brilliant expectations”. 
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att föredra som vänner eller fiender.239 Det är dock vanligare att Ammianus representerar icke-

romare i den romerska hären på ett neutralt eller positivt sätt. Han konstaterar till exempel ofta, 

på ett helt sakligt och neutralt vis, att romerska arméer rymde icke-romerska element.240 Vidare 

förefaller han också vara tämligen neutralt eller något positivt inställd till de kejsare som ålade 

besegrade barbarer att förstärka den romerska krigsmakten med rekryter.241 Ammianus 

beskriver exempelvis en händelse när Gratianus ålade en besegrad alemannisk stam att förse 

den romerska hären med unga och starka män som fruktsam (”fructuosam”) för romarna.242 

Fler exempel på positiva skildringar av icke-romerska soldater skulle också kunna nämnas men 

dessa får anses tillräckliga.243 Ammianus neutrala syn på icke-romerska krigare möjliggör i 

varje fall hans handlingsrekommendation om att, när det är lämpligt och nödvändigt, förstärka 

krigsmakten med utländska krigare.  

 

Strategi och taktik 

De strategiska överväganden som diskuterats i anknytning till Vegetius 

handlingsrekommendationer återfinns i hög grad även hos Ammianus. En särskilt betydelsefull 

strategisk aspekt tycks vara att se till att armén har tillräckligt med materiel och proviant. 

Betydelsen av dessa understryks av att det var just underrättelser om dessa ting som den 

romerska förrädaren Antoninus sökte få reda på innan han gick i persisk tjänst.244 Arméns 

försörjning framstår som en särskilt viktig strategisk prioritering. Ammianus skildrar en rad 

olika metoder för att försörja armén, så som att stationera den utspritt över ett större område för 

att minska koncentrationen av trupper,245 och uppmärksammar flera gånger när befälhavares 

krigsplaner fördröjs på grund av svårigheter med proviantering.246 Att garantera arméns tillgång 

till mat framstår därför som en angelägen handlingsrekommendation. Relaterat till detta kan 

sägas att Ammianus förefaller vara positivt inställd till att tvinga besegrade folk att försörja den 

romerska hären.247 Ammianus skriver att romarna under Julianus persiska fälttåg tog livsmedel 

                                                             
239 RG 14.4.1, Loeb vol 1., s. 26-27, Yonge, s. 11. 
240 Se exempelvis RG 23.2.7, Loeb, vol 2., s. 318-319, Yonge, s. 319 där Ammianus påpekar att Julianus armé 
rymde skytiska hjälpstyrkor. Se även RG 30.2.6. 
241 RG 28.5.4, Loeb, vol 2., s. 162-163, Yonge, s. 493-494. Här finns en skillnad mellan översättningarna. Rolfe 
nämner att saxarna tvingades ge romarna gisslan, men det framkommer inget i den latinska texten om detta 
såvitt jag kan se. Den uppgiften saknas också i Yonges översättning. Vad som dock framgår är att saxarna skulle 
förse den romerska militären med manskap. 
242 RG 31.10.17, Loeb vol 3., s. 452-453, Yonge, s. 605.  
243 För fler exempel se: RG 18.9.4, 20.4.4 och 23.3.8-9. 
244 RG 18.5.1, Loeb vol 1., s. 426-427, Yonge, s. 168-169.  
245 RG 16.4.1, Loeb vol 1., s. 212-213, Yonge, s. 87. 
246 RG 20.11.4, Loeb, vol 2., s. 70-73, Yonge, s. 236. Se även RG 14.10.1-3 och 17.8.1-2. 
247 RG 16.1.13, Loev, vol 1., s. 308-311, Yonge, s. 126. Se även RG 17.10.3-4. 
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från persiska odlingsfält och därefter brände ned dem. Att förvägra fienden mat får därför 

rimligen också betraktas som en handlingsrekommendation.248 

 

Ett annat intressant resultat i fråga om strategiska handlingsrekommendationer är vikten som 

fästs vid att försäkra truppernas lojalitet. Ammianus tar förgivet att två åtgärder mer än andra 

bidrar till detta: att befälhavaren betalar dem och motiverar dem genom tal. Detta framgår inte 

minst när Julianus beskrivs ha betalat och adresserat trupperna just för att öka deras beredskap 

inför kommande konflikter.249 För att upprätta hålla moralen i fält tas det även förgivet som god 

praktik att dela ut erövrade krigsbyten utifrån en uppskattning av soldaternas arbete och 

meriter.250 Utöver denna sorts belöningar framgår olika former av bestraffningar för feghet och 

dylikt som viktiga redskap för att upprätthålla disciplinen i hären. Betydelsen av bestraffningar 

understryks i en av få passager där Ammianus tydligt ger uttryck för sin egna uppfattning. Han 

anklagar Valentinianus I för att ha gett upphov till arrogans bland befälhavare i och med att han 

kontinuerligt bestraffat dessa på ett lindrigare vis än de meniga soldaterna. Vilket försämrat 

disciplinen i befälskåren.251 

 

Utöver detta tar Ammianus förgivet att en befälhavare, för att kunna navigera och manövrera 

armén på ett säkert sätt, behövde förlita sig på män som kände till trakten armén befann sig.252 

Ett särskilt spännande resultat jag noterat, som visar på Ammianus hedniska trosuppfattning, är 

att han tidvis diskuterar olika omen och gudomliga fenomen i anknytning till utkomsten av 

diverse fälttåg. Inför Julianus persiska kampanj nämner Ammianus hur olika omen och de 

Sibylliska böckerna avrått från fälttåget.253 Att Ammianus skriver detta, med vetskap om den 

katastrofala utgången av detta fälttåg, talar för att han såg gudarnas vilja som en relevant 

strategisk aspekt att beakta i det förberedande stadiet av en kampanj, uppfattar jag det som. 

Även om detta är en aspekt som inte bör överskattas. Ammianus kritiserar exempelvis Julianus 

för att ha ägnat för mycket uppmärksamhet åt tydning av omen och tecken.254 

 

                                                             
248 RG 24.1.14-15, Loeb, vol 2., s. 408-409, Yonge, s. 349. 
249 RG 22.9.2, Loeb, vol 2., s. 242-243, Yonge, s. 294. Samma uppfattning framkommer i RG 22.3.7. 
250 RG 24.4.26-27, Loeb vol 2., s. 444-447, Yonge, s. 362.  
251 RG 27.9.4, Loeb vol 3., s. 58-59, Yonge, s. 455-456. Se även RG 25.1.7-8 om Julianus indignation över och 
bestraffning av fega kavallerister. 
252 RG 16.2.3, Loeb vol 1., s. 204-205, Yonge, s. 85. RG 17.13.19-20 om hur romarnas bristande kännedom om 
vägarna försvårade deras militära operationer. 
253 RG 23.1.7, Loeb vol 2., s. 312-315, Yonge, s. 318. 
254 RG 25.4.16, Loeb vol 2., s. 510-511, Yonge, s. 386. 
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I fråga om taktiska rekommendationer tas en rad slagordningar och formationer förgivet av 

Ammianus som lämpliga i samband med fältslag. Den vanligaste är den sorts raka slaglinje med 

sköldarna tätt intill varandra eller ”falang” som bland annat Lendon diskuterar i Soldiers & 

Ghosts.255 Den porträtteras bland annat i Ammianus skildring av slaget vid Strasbourg.256 I de 

lägen armén marscherar genom områden där den förväntar sig kontakt med fienden framstår 

det i flera fall som fördelaktigt att formera armén i kvadratformation med trossen i mitten.257 

Detta är en formation som romarna gjort bruk av länge – bland annat Julius Caesar lär ha nyttjat 

den.258 Även kilformationen vid namn ”cuneus” används av romarna259 så väl som en 

slagordning som påminner mycket om Vegetius fjärde ”modus”.260 I ett tal där Konstantius II 

(d.v.s. Ammianus) ger uttryck för en normativ uppfattning om Julianus uppgifter som 

befälhavare framkommer även vikten av att vid behov förstärka oordnade element på slagfältet 

med reserver.261 

 

Jag återkommer ofta till Julianus i denna studie vilket beror på att Ammianus skildrar honom 

väldigt positivt och genom sitt retoriska smicker avslöjar vilka egenskaper och handlingar han 

tar förgivet som föredömliga. Ett av Julianus föredömliga taktiska ageranden är att han låter 

soldaterna vila och äta inför strider.262 Ett annat är hans agerande under själva striderna. 

Befälhavaren bör, enligt Ammianus, bege sig runt på slagfältet och genom uppmuntran eller 

hot se till att trupperna strider modigt och disciplinerat. Ett särskilt underhållande exempel på 

detta är när Julianus hinner ifatt en grupp flyende romare och frågar dessa ”varthän flyr vi, mina 

tappra män?” för att få dessa att återgå till striden.263 Huruvida denna händelse med tillhörande 

ordväxling faktiskt skett kan vi inte veta. 

 

Fortifikationer och belägringskonst 

Undersökningens resultat visar att tre områden i fråga om fortifikationer och belägringskonst 

ägnas mer uppmärksamhet än andra i RG. Dessa är: fortifikationernas läge och försvarsverk, 

dess strategiska funktion och olika belägringstaktiker och -tekniker. 

                                                             
255 Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 266 
256 RG 16.12.36-37, Loeb vol 1., s. 282-285, Yonge, s. 115. Se även RG 16.12.20 och 16.12.49. 
257 RG 27.2.8, Loeb vol 3., s. 10-11, Yonge, s. 438. Se även RG 24.1.2, 25.3.2, 27.10.6 och 29.5.39. 
258 Caesar, Gaius Julius, The Gallic War, Oxford Paperbacks, Oxford, 2008, s. 119-200. 
259 RG 17.12.9, Loeb vol 1., s. 372-373, Yonge, s. 148. ”densius cuneis” översätts till ”closer order” av Rolfe och 
”solid columns” av Yonge. Yonge missar i regel att ordet ofta betecknar kilformation. 
260 RG 25.1.16-17, Loeb vol 2., s. 482-483, Yonge, s. 376. 
261 RG 15.8.12-14, Loeb vol 1., s. 170-171, Yonge, s. 70. 
262 RG 16.12.11-12, Loeb vol 1., s. 268-271, Yonge, s. 109-110. Se även RG 24.5.3. 
263 RG 16.12.40, Loeb, vol 1., s. 286-287, Yonge, s. 160. Se även RG 16.12.28 och 24.6.11. 
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Ammianus utvärderar mer eller mindre samtliga befästningar/städer utifrån samma strategiska 

parametrar. Ett representativt exempel på detta är hans beskrivning av staden Amida. Det första 

Ammianus konstaterar med Amida är dess försvarsverk: starka murar, torn och artilleri. Det 

andra Ammianus uppmärksammar är stadens skyddade geografiska läge mellan floderna Tigris 

och Nymphaeus. Ammianus noterar även att staden omgavs av odlingsfält och att det inom 

stadens murar fanns en vattenkälla.264 Även städers garnison förefaller vara en relevant 

strategisk aspekt.265 Således framstår det, implicit, som en handlingsrekommendation att 

förlägga fortifikationer på sådana platser att de kan nyttja både naturliga och konstgjorda 

försvarsverk samt garantera tillgången till mat och vatten för garnisonen. 

 

Som framgått vid det här laget är det svårt att göra en tydlig åtskillnad mellan strategiska 

handlingsrekommendationer och råd rörande fortifikationer. Detta är en observation som är 

särskilt påtaglig i RG. Befästningar fyllde en viktig strategisk funktion för den romerska 

krigsmakten och det är tydligt att Ammianus är medveten om detta. När Julianus beslutar sig 

för att reparera och befästa de romerska städer som förstörts av alemannerna m.fl. samt att 

utrusta dessa med välförsedda spannmålslager (”horrea”) innan några nya fälttåg inleds 

kritiserar inte Ammianus dröjsmålet.266 Vilket jag uppfattar som ett uttryck för att han insåg 

den strategiska betydelse dessa befästa punkter hade. Denna tolkning ges också stöd av att 

Ammianus, efter att ha anklagat Valentinianus I för att vara tämligen grym, tillägger att kejsaren 

dock inte kunde kritiseras i fråga om åtgärder för rikets försvar. Särskilt uppmärksammas hans 

förstärkning av gränsförsvaret gentemot ”barbarerna” (”barbaris”). Dessvärre finns här en s.k. 

lacuna i originaltexten men det framgår ändå att vakttorn uppförts för att avslöja eventuella 

angrepp.267 Den handlingsrekommendation som således framträder här består i att nyttja 

befästningar för att försvara den romerska staten mot barbarer. 

 

Vad gäller belägringstaktiker framkommer i regel samma taktiker i RG som i DRM. Ammianus 

skildrar belägringstaktiker tämligen neutralt vilket indikerar att han inte föredrog en särskild 

metod utan att han ansåg att samtliga kunde användas beroende på omständigheter. Det 

förekommer således exempel där romare försöker svälta ut fienden. Som när Julianus styrkor 

                                                             
264 RG 18.9.1-2, Loeb vol 1., s. 462-465, Yonge, s. 182. 
265 Se exempelvis RG 20.7.1, Loeb vol 2., s. 40-41, Yonge, s. 225. 
266 RG 18.2.3, Loeb vol 1., s. 406-407, Yonge, s. 161. 
267 RG 29.4.1, Loeb vol 3., s. 240-241, Yonge, s. 523.  
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skär av vattentillgången till staden Aquileia för att tvinga dess garnison till underkastelse genom 

törst.268 Ammianus uppmärksammar också att belägringsmaskiner kunde användas för att ta sig 

genom murar och tunnlar grävas för att ta sig under dem. I en passage kallar han dessa två 

metoder för belägrarnas konst (”obsidionalium artium”).269 Det finns emellertid en 

belägringstaktik som skildras i RG som inte omnämns av Vegetius och det är att söka vinna 

över den belägrade staden/befästningen genom smicker. Perserna skildras ofta som beredda att 

nyttja denna metod – men romarna gör det också vid några tillfällen.270 

 

I en av sina lärda utläggningar förklarar Ammianus en rad belägringsmaskiners funktion och 

konstruktion. Presuppositionen i denna passage är att dessa maskiner och vapen utgjorde den 

huvudsakliga romerska belägringsarsenalen. De maskiner och vapen Ammianus avhandlar är 

det båglikande vapnet ballista,271 katapulten som kallas onagrum,272 murbräckan (”arietem”),273 

belägringstornet kallat ”helepolis”274 och eldpilar (”malleoli”).275 Eldvapen ägnas 

förhållandevis stort utrymme i Ammianus narrativ. Han påpekar ofta att romarna försvarade sig 

mot fientliga (persiska) murbräckor och liknande genom att försöka antända dem.276 Av samma 

skäl försökte de också göra sina egna belägringsmaskiner svåra att antända genom att täcka dem 

ibland annat blöta hudar och tyg.277 

 

Som synes av det ovannämnda finns flera påfallande likheter och skillnader mellan Ammianus 

och Vegetius handlingsrekommendationer. I nästkommande del diskuteras dessa mer ingående. 

 

2.3.3 Komparativ analys 

En rad liknande handlingsrekommendationer har identifierats mellan Vegetius och Ammianus. 

Båda beskriver infanteriets avgörande taktiska roll och använder till och med samma slags 

                                                             
268 RG 21.12.17, Loeb vol 2., s. 150-151, Yonge, s. 264.  
269 RG 21.12.8, Loeb vol 2., s. 144-145, Yonge, s. 262. 
270 Exempelvis i RG 21.12.1, Loeb vol 2., s. 140-143, Yonge, s. 260-261.  
271 RG 23.4.2, Loeb vol 2., s. 326-327, Yonge, s. 322. 
272 RG 23.4.4-7, Loeb vol 2., s. 326-329, Yonge, s. 322-223.  
273 RG 23.4.8-9, Loeb vol 2., s. 328-331, Yonge, s. 323-324. Yonges översättning skiljer sig i små detaljer från 
Rolfes men i fråga om övergripande mening är de eniga. 
274 RG 23.4.10-12, Loeb vol 2., s. 330-333. Yonge, s. 324.  
275 RG 23.4.14-15, Loeb vol 2., s. 332-333, Yonge, s. 324. ”Malleoli” översätts av Rolfe till ”fire-darts” och av 
Yonge till ”firebolts”. 
276 Se exempelvis RG 20.6.6, Loeb vol 2., s. 38-39, Yonge, s. 224. I det här stycket tycks Yonge översätta 
”malleolis” till ”firebrands” vilket inte är en lika bra översättning som Rolfes ”fiery darts”. 
277 RG 20.11.13, Loeb vol 2., s. 76-77, Yonge, s. 238.  
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murmetafor för att beskriva deras funktion på slagfältet.278 Vidare diskuterar båda två flera 

viktiga formationer och slagordningar så som agmina quadratum och cuneus. Även om sättet 

som dessa avhandlas på skiljer sig åt då Ammianus narrativ rymmer en rad retoriska överdrifter 

och flera närmast poetiska skildringar av slagens brutalitet medan Vegetius 

handlingsrekommendationer snarare framstår som rent teoretiska konstruktioner helt avskilda 

från krigets kaotiska natur. Detta kan vara ett uttryck för att Vegetius saknade praktisk 

erfarenhet av stridande. I fråga om strategiska prioriteringar har de också mycket gemensamt. 

Särskilt vikten av att försäkra tillgången på mat och vatten i fält och i samband med belägringar 

understryks av båda. Att samla in strategiska och taktiska underrättelser för att kunna navigera 

och manövrera säkert framgår också som god praktik hos båda författarna. Vad gäller 

handlingsrekommendationer rörande belägringskonst är det också överensstämmelserna 

snarare än skillnaderna som är iögonfallande. De skillnader som finns här, utöver det att 

Vegetius inte diskuterar hur smicker kunde användas för att förmå en garnison att lämna över 

sin befästning, tycks vara resultatet av genreskillnader. DRM är betydligt mer instrumentell och 

detaljerad än RG. 

 

Några mycket betydelsefulla skillnader har emellertid också identifierats. Särskilt i frågan om 

den så kallade ”barbariseringen” av armén. Vegetius motsätter sig som sagt icke-romare eller 

utländska legosoldater i hären och föreslår istället att individer från romerska områden 

rekryteras. Vilket kan jämföras med Ammianus påtagligt nyanserade uppfattning om barbarer 

i den romerska krigsmakten. Ammianus kan tidvis till och med ge uttryck för det ”Gurkha 

syndrome” Lee diskuterar.279 Det vill säga att han tidvis kan vara positivt inställd till att 

rekrytera/anlita utländska soldater med kompetenser som romarna saknade. Detta framgår 

bland annat då han skriver att en anslutande styrka med saracener, som var mycket skickliga i 

småskalig krigföring, tacksamt togs emot av den romerska hären i Persien.280  

 

Denna studie är inte den enda som noterat Ammianus nyanserade syn på barbarer. Crump söker 

förklara den med hänvisning till att de passager vari han diskuterar icke-romare troligen 

författades innan konsekvenserna av slaget vid Adrianopel blivit tydliga.281 Matthews hävdar 

                                                             
278 Se DRM 2.17.1-5 och RG 16.12.20. 
279 Lee, War in Late Antiquity, p. 83. 
280 RG 23.3.8-9, Loeb vol 2., s. 324-325, Yonge, s. 321-322. Rolfe översätter ”furta bellorum” till ”guerilla 
warfare” vilket är en tämligen anakronistisk term. Således är Yonges översättning till ”surprises in war” att 
föredra. 
281 Crump, Ammianus Marcellinus as a military historian, s. 62. 
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dock att Ammianus kontinuerligt redigerade RG och att de åsikter han ger uttryck för i verket 

representerar hans uppfattning vid tiden då RG publicerades – det vill säga långt efter slaget 

vid Adrianopel.282 Istället skulle jag vilja hävda, mot bakgrund av Ammianus något överdrivna 

påstående om att förlusterna efter slaget vid Adrianopel var oersättliga,283 att det troligen är 

Vegetius som underskattar militärens utmaningar i fråga om manskap efter detta katastrofala 

nederlag när han helt motsätter sig rekryteringen av icke-romare oavsett omständigheter. 

Kanske är detta ett uttryck för Vegetius bristande erfarenhet och kännedom om militärens 

förutsättningar. 

 

En annan betydelsefull skillnad mellan Ammianus och Vegetius är medvetenheten om 

fortifikationernas övergripande strategiska funktion. Ammianus rekommenderar implicit att 

olika sorters befästningar byggs och utnyttjas längst med gränserna för att upptäcka och 

förhindra angrepp från barbarer. Detta framgår bland annat när han berömmer Valentinianus I, 

som han annars var tämligen kritisk till, för att ha förstärkt gränserna mot barbarerna. Utöver 

rekommendationen att nyttja befästningar för att försvara försörjningslinjer och konstaterandet 

att förstärkta läger kan utgöra en säker plats att retirera till tycks det här perspektivet helt saknas 

i DRM. 

 

Den slutsats som föreliggande undersökning således ger upphov till är att betydande skillnader 

föreligger mellan Vegetius och Ammianus i fråga om handlingsrekommendationer. Till 

skillnad från divergensen som identifierades i den föregående undersökningsdelen om 

Ammianus och Vegetius verklighetsomdömen kan de olika handlingsrekommendationerna inte 

i huvudsak härledas till att Vegetius text är mer ideologisk i sin karaktär. Istället förefaller dessa 

skillnader ha att göra med Vegetius bristande erfarenhet av militärens förutsättningar och 

praktiker. Med detta sagt har undersökningens huvudsakliga resultat och komparativa analys 

presenterats. I uppsatsens avslutande del sammanfattas och diskuteras de viktigaste resultaten 

och slutsatserna rörande uppsatsens syfte och frågeställningar presenteras. 

 

                                                             
282 Matthews, The Roman empire of Ammianus, s. 30. 
283 RG 31.13.11, Loeb vol 3., s. 478-479, Yonge, s. 614. ”pensabilia damna” översätts av Rolfe till ”irreparable 
losses” och av Yonge till ”irremediable disaster”. 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

65 
 

 

 

3.0 Avslutning  

 

3.1 Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med föreliggande uppsats har varit att med utgångspunkt i Tingstens teori om ideologi 

jämföra De Re Militari och Res Gestae. Målet har varit att identifiera och analysera intressanta 

ideologiska likheter och skillnader som dels skulle fördjupa förståelsen kring romerska idéer 

om krigskonst och dels ha bäring på frågan om Vegetius källvärde. Här presenteras således en 

kort sammanfattande diskussion av undersökningens resultat för varje frågeställning. 

 

Uppsatsens första frågeställning tog sikte på författarnas värderingar så som de uttrycks i deras 

respektive texter. Fokus låg på att identifiera vilka dygder, egenskaper och dylikt som lyftes 

fram som nödvändiga eller ideala för en soldat eller befälhavare. En del skillnader mellan 

Vegetius och Ammianus framkom i denna undersökning. De flesta av dessa kan förklaras med 

hänvisning till genreskillnader och olika litterära konventioner. Vegetius text är betydligt mer 

instrumentell och teknisk i sin karaktär och detta tar sig bland annat uttryck i att meniga soldater, 

och hur dessa kan nyttjas effektivt av en härskare, ägnas jämförelsevis mer utrymme än i 

Ammianus verk. Två skillnader som emellertid inte helt kan förklaras på detta sätt är de delvis 

olika värderingarna av träningens betydelse och hur begreppet virtus brukas. Emellertid är det 

inte skillnaderna som är de mest betydelsefulla resultaten för denna del av undersökningen. Den 

huvudsakliga slutsatsen är nämligen att Vegetius och Ammianus i fråga om värderingar är 

tämligen lika. Det är så att säga mer som förenar än som skiljer Vegetius och Ammianus åt i 

denna fråga. 

 

Den andra frågeställningen fokuserade på Vegetius och Ammianus verklighetsomdömen i fråga 

om den romerska krigsmaktens tillstånd och förmåga. I anknytning till denna frågeställning 

identifierades Vegetius påtagligt negativa verklighetsomdöme. Föreliggande studie hävdar att 

denna negativa syn var ett uttryck för en medveten ideologisk framställning där Vegetius genom 

diverse retoriska knep sökte förmedla en bild av att den romerska staten var hotad på flera 

fronter. Syftet med att porträttera den romerska staten som hotad var, menar jag, att ge Vegetius 

reformförslag större angelägenhet. Vegetius negativa verklighetsomdöme jämfördes sedan med 

Ammianus mer nyanserade syn på den romerska hären. I Res Gestae framgår en rad både 
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positiva och negativa exempel på den romerska militärens förmåga att föra krig. Slutsatsen som 

drogs var därför att Vegetius och Ammianus, i fråga om verklighetsomdöme, uppvisar 

betydande ideologiska skillnader. 

 

Undersökningens tredje och sista frågeställning centrerades kring de så kallade 

handlingsrekommendationerna. Den fokuserade på vilka explicita eller implicita 

handlingsrekommendationer som framträdde i källmaterialet i fråga om olika militära praktiker. 

Tämligen många likheter identifierades. I synnerhet vad gäller strategiska och taktiska 

preferenser och vikten av att nyttja olika former av fortifikationer. Två mycket viktiga 

skillnader uppmärksammades också. För det första tycks Vegetius, till skillnad från Ammianus, 

inte vara helt medveten om fortifikationernas övergripande strategiska betydelse i rikets försvar. 

För det andra har de två olika perspektiv på frågan om ”barbariseringen” av armén. Ammianus 

förefaller något positiv till företeelsen medan Vegetius helt motsätter sig den. Som ofta påpekas 

i tidigare forskning saknade Vegetius erfarenhet av militären och dess förutsättningar och denna 

uppsats hävdar att hans negativa syn på ”barbariseringen” bland annat är ett uttryck för just 

detta. 

 

3.2 Teoretisk reflektion 

I diskussionen om Tingstens teoretiska ramverk betonades att de tre nivåerna av idéer bör 

uppfattas som del i ett system. Likväl har undersökningen i stor utsträckning studerat varje nivå 

separat. Således kan det vara lämpligt att förklara hur de olika nivåerna hänger samman och 

påvisa vissa samband mellan dem som kanske inte framgått helt tydligt i undersökningsdelen. 

Ingenstans är dessa samband tydligare än hos Vegetius. Detta beror på att De Re Militari 

generellt sett förefaller vara en i ideologiskt avseende mer koherent text än Res Gestae. Något 

förenklat kan man säga att Vegetius text är skriven utifrån följande formel: verklighetsomdöme 

→ handlingsrekommendation → värdering. Hans negativa verklighetsomdöme, till exempel 

om nedgången i träningsrutiner, gör att han rekommenderar diverse drillövningar så som 

”armaturae” vilka i sin tur ger upphov till en rad positivt värderade egenskaper hos rekryterna. 

Det förekommer givetvis också flera exempel där de olika nivåerna hänger samman även i 

Ammianus text. Ammianus rekommenderar exempelvis vid flera tillfällen att befälhavare håller 

tal till sina trupper – detta för att förstärka och uppmuntra diverse positivt värderade egenskaper 

så som lojalitet och virtus. 
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3.3 Avslutande diskussion: ideologi eller kultur? 

En annan fråga som funnits latent genom hela undersökningen och som är högst relevant att 

ställa mot bakgrund av de signifikanta skillnader som identifierats i undersökningen är denna: 

är det möjligt att prata om en militärideologi som delas av både Vegetius och Ammianus? 

Michael B. Charles skriver att det som mer än något skiljer Ammianus och Vegetius från 

varandra är synen på det förgångna. För Ammianus utgör det förgångna, skriver Charles, ett 

slags historiskt, lingvistiskt och ideologiskt arv vars värde består i sig självt. Detta arv har 

tämligen liten relevans för samtiden. Medan historien för Vegetius istället utgör själva källan 

till framtiden – därav använder han den antika legionen som modell för sina reformförslag.284 

Denna tolkning är helt motsatt Lendons tes om att det förgångna, generellt sett, både för greker 

och romare utgjorde en slags modell utifrån vilken militären förändrades.285 Att historien skulle 

ha liten relevans för samtiden enligt Ammianus förefaller därför tämligen osannolikt. Tvärtom 

hävdar Lendon att Ammianus och Vegetius delade en slags gemensam förståelse för hur det 

förgångna kunde (eller borde) appliceras på samtiden.286 Givet Ammianus förkärlek för diverse 

historiska exempla är jag beredd att ge Lendon ”rätt” i den här frågan. 

 

Det är emellertid svårt att förena undersökningens resultat med tanken på att Ammianus och 

Vegetius delade en och samma militärideologi. Det är egentligen enbart i fråga om värderingar 

som överensstämmelserna är mer iögonfallande än skillnaderna. I fråga om verklighetsomdöme 

och handlingsrekommendationer återfinns, som sagt, flertalet mycket betydelsefulla 

ideologiska skillnader. I anknytning till detta kan det vara värt att påpeka något Lendon skriver 

om hur den romerska militären förändrades över tid. Han menar att det var flera faktorer som 

tillsammans påverkade hur romarnas militär utvecklades. Han nämner ekonomiska, sociala och 

politiska aspekter men lyfter särskilt fram kulturens roll. Ammianus och Vegetius delade syn 

på historiens betydelse är just en sådan grundläggande kulturell föreställning.287 

 

En annan viktig kulturell föreställning Lendon diskuterar är det motsatta förhållandet mellan 

virtus och disciplina. Det är dock värt att påpeka att denna studie inte renderat några resultat 

som visar att Vegetius och Ammianus uppfattade disciplina och virtus som två motsatta ideal 

                                                             
284 Charles, Vegetius in context, s. 125. 
285 Lendon, Soldiers & Ghosts, s. 171. 
286 Ibid, s. 296-297. 
287 Ibid, s. 312-313. 
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på det sätt Lendon menar. Författarnas användning av virtus skiljer sig åt på så vis att Ammianus 

ofta nyttjar ordet i dess dygdetiska mening medan Vegetius framförallt använder ordet i dess 

traditionella betydelse av ”mannamod”. Vegetius förefaller dessutom ge disciplina större vikt 

än virtus. Detta är högst sannolikt ett utslag för vissa kulturella skillnader mellan Vegetius och 

Ammianus. Som nämndes i bakgrundsavsnittet (se 1.1.2) kom Vegetius troligen från rikets 

västra halva som var mer präglad av latinsk kultur. Vilket kan kontrasteras med Ammianus som 

härrörde från rikets östra del och som enligt egen utsago var grek. Som påpekades i 

forskningsläget med hänvisning till McDonnell utgjorde den filosofiska och dygdetiska 

betydelsen av virtus resultatet av semantiska lån från den grekiska kulturen och språket. Att 

Ammianus i större utsträckning än Vegetius nyttjar dygdetiska och filosofiska betydelser av 

virtus är därför troligen ett utslag för hans hellenistiska bakgrund. 

 

Likväl kanske det finns en poäng i att, så som Lendon gör, tala om en romersk militärkultur? 

Kulturella identiteter är en komplex fråga men det finns helt klart en del saker som talar för att 

man skulle kunna se författarna som del i en gemensam militärkultur. De båda hade tillägnat 

sig ”paideia” vilket innebar att de delade samma slags kulturella referensramar eller så som 

Charles hade sagt: samma arv. Precis som Lendon påpekar var de också eniga om historiens 

avgörande betydelse för nutiden. Lägg därtill att föreliggande undersökning kunnat påvisa 

omfattande likheter i fråga om deras värderingar rörande vad som gör en soldat eller befälhavare 

duglig. Jag menar därför att det är rimligt att betrakta Vegetius och Ammianus som del av en 

gemensam militärkultur. Resultaten för denna undersökning ger således stöd för den allmänna 

slutsatsen att Vegetius och Ammianus inte delade en gemensam militärideologi – men att de, 

eftersom de tillhörde samma militärkultur, hade flera gemensamma värderingar.  

 

3.4 Vegetius källvärde 

Den ovan diskuterade kulturella förklaringen säger förvisso tämligen lite om de relativt många 

handlingsrekommendationer som Ammianus och Vegetius ändå delar om man bortser från de 

väsentliga skillnaderna i synen på ”barbariseringen” och fortifikationernas övergripande 

strategiska funktion. Att Vegetius, som saknade militär erfarenhet och som i stor utsträckning 

enbart sammanställde information from äldre källor, ändå rekommenderade flera saker i likhet 

med Ammianus är intressant. I och med att Ammianus text är ett historiskt narrativ är hans 

handlingsrekommendationer i hög grad baserade på de praktiker som faktiskt utövades vid tiden 

som han skrev. Han var ju själv ett vittne till vissa av de skeenden han skildrar. Medan Vegetius 

handlingsrekommendationer härrör från en idealiserad bild av det förgångna. Att mot bakgrund 



Masteruppsats  Rickard Öberg 

69 
 

av dessa genrerelaterade skillnader finna flera konkreta likheter i fråga om 

handlingsrekommendationer är spännande och det tycks belägga något som Van Nort diskuterar 

i sin avhandling.  

 

Van Nort hävdar nämligen att De Re Militari varken var blott en militärmanual eller en 

antikvarisk och radikalt reformistisk text utan att den snarare utgjorde ett realistiskt och fullt 

genomförbart policyförslag. Han demonstrerar detta genom att jämföra Vegetius med en rad 

andra liknande senantika och bysantiska militärtekniska källtexter.288 Resultaten från 

föreliggande studie, där Vegetius jämförts med ett historienarrativ författad av en soldat, tycks 

också understödja bilden av att Vegetius reformförslag var fullt genomförbara. Många av hans 

förslag eller rekommendationer, så som olika taktiska formationer och tillämpningen av diverse 

belägringsmaskiner, var redan de facto i bruk under 300-talet eller delades åtminstone av 

Ammianus. 

 

Vad säger då allt detta om Vegetius källvärde? Till att börja med bör det noteras att begreppet 

”källvärde” är komplicerat. En källas värde bestäms utifrån forskarens specifika 

frågeställningar och det är därför mycket svårt att ge ett fast omdöme om en texts källvärde. 

Med källvärde i det här avseendet åsyftas således Vegetius tillförlitlighet som källa till saklig 

information om den senromerska armén. Min förhoppning var i början av detta arbete att jag 

skulle kunna demonstrera avsevärda ideologiska likheter mellan Vegetius och Ammianus som 

i sin tur skulle göra det rimligt att tillmäta Vegetius text större trovärdighet. Slutsatsen som 

undersökningen dock gett upphov till är att det föreligger så pass väsentliga skillnader mellan 

de två i fråga om verklighetsomdöme och vissa viktiga handlingsrekommendationer att de inte 

kan sägas dela en och samma militärideologi. Vegetius helt negativa inställning till 

”barbariseringen” av armén tycks ge stöd åt den kritik av Vegetius som framkommit i tidigare 

forskning om att han saknade militär erfarenhet och därför inte är att betrakta som en trovärdig 

källa till information om annat än den senromerska militärens brister. Att han rekommenderar 

en rad reformer som redan var i bruk tyder också på detta. Avslutningsvis kan det därför 

konstateras att denna studie inte renderat några resultat som motiverar en omvärdering av 

Vegetius källvärde. 

 

                                                             
288 Van Nort, The Battle of Adrianople and the Military Doctrine of Vegetius, s. 327-328. 
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4.0 Summary 

Drawing on linguistic methodoloy and a theoretical framework constructed by the Swedish 

political scientist Herbert Tingsten, this thesis has studied and compared Vegetius’ De Re 

Militari and Ammianus Marcellinus’ Res Gestae in terms of ideology. Despite the two writers’ 

significant importance as sources of knowledge of the 4th century Roman military, this is the 

first comprehensive comparative study carried out on these two figures and their works. The 

purpose of the study has been to identify and explain ideological similarities and differences 

between the two texts. Previous research suggests that Vegetius is a less trustworthy source to 

the late Roman army given his lack of military experience and dependence on earlier written 

sources. By comparing him with another source, Ammianus Marcellinus, who is often 

attributed greater credibility given his military background and service, this study hoped to 

demonstrate substantial similiarites between the two in terms of their ideas about the art of war 

and as such facilitate a discussion about Vegetius’ source value. 

 

The study is comprised of three parts, each devoted to one of the levels or types of ideas 

discussed in Tingsten’s theory. The first part focused on Ammianus’ and Vegetius’ values and 

on what virtues, charateristics and other qualities they viewed as ideal or necessary to the 

Roman soldier or commander. By studying presuppositions and utilising other linguistic 

methods, the study found overwhelming similarites between the two authors in terms of their 

values. The few differences that were noted, with the exception of diffrences in the use of the 

word “virtus” and the importance of military training, could be explained by the fact that the 

De Re Militari and the Res Gestae were part of different genres and as such adherred to distinct 

rhetorical and litterary conventions. All in all, their views on the ideal soldier and commander 

were very similar: they needed to be well-disciplined, courageous, daring, strong, assiduous, 

dilligent and much more. 

 

The second part of the study dealt with the authors’ views on the state of the Roman military 

and its capacity to wage war. Or in other words the authors’ views on reality 

(verklighetsomdömen). Upon close inspection, crucial ideological differences between 

Vegetius’ and Ammianus’ views on the Roman military were found. Vegetius has, generally 

speaking, a very negative view of the Roman military and its condition. He focuses on matters 

such as the decay of military institutions and offers a host of proposals to improve the declining 
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military. An analysis of representational strategies found that Vegetius is often unwilling to 

define who the enemies of the Roman state were. This finding put together with his references 

to various unspecified military losses and idealising of the “ancient” legions of old has been 

interpreted as a conscious ideological presentation on the part of Vegetius. The purpose of 

which was to portray to the Roman emperor the needs of military reform and the value of 

Vegetius’ proposals. This negative view of the Roman army differs greatly from the more 

nuanced perspective of Ammianus. Ammianus offers both positive and negative examples of 

Roman military conduct and seems instead to attribute the negatives, not to some general decay 

of military institutions, but to the particular vices and shortcomings of various emperors, 

commanders and soldiers.  

 

The third and last part of the study centered around the so called “handlingsrekommendationer” 

or practical recommendations offered by Vegetius and Ammianus. This section of the study 

identified many similarities particularly in regard to tactical and siege-related practices. Both 

writers suggest the use of various formations such as the “cuneus” and agmina quadratum and, 

in general, offer the same strategical advice in relation to sieges. However, the study also found 

two critical differences between the two authors. The first being Vegetius’ lack of awareness 

of the grand strategical purposes and functions of fortifications in the defence of the Roman 

empire. The second dissimilarity, which is more important, concerns the recruitment or 

conscription of non-Romans or “barbarians” to the Roman army. Vegetius is more or less 

completely against this practice whereas Ammianus seems to be neutral or somewhat positively 

inclined to it. This study argues that Vegetius’ negative view of barbarians in the armed forces, 

at least partly, is explained by his lack of experience of military matters and issues regarding 

recruitment. 

 

The present study thus concludes that Vegetius and Ammianus, given the important differences 

identified in the analysis of the two, did not share a similar military ideology. Instead, it supports 

and offers an alternative explanation of the results. Given the fact that the two authors most 

likely were educated in the same “paideia”, shared various cultural references as well as a 

common view of the contemporary importance of history, and the overwhelming similarities 

between the two in terms of their military values; it may be argued that Vegetius and Ammianus 

were part of a common military culture rather than an ideology. This would explain the 

correlation of values found in their works whilst at the same time allow for various differences 

in their views of the Roman military’s condition and the use of non-Roman mercenaries et 
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cetera. However, the results generated by this study do not, given the ideological divergences, 

warrant a profound re-evaluation of Vegetius’ source value. 
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