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Abstract  

Santic, I. 2018. Sankt Domnius katedralen i Split – En studie av katedralens utveckling från 
tidigmedeltid till högmedeltid. 

Santic, I. 2018. The Saint Domnius cathedral in Split – A study of the cathedrals development 
from the early middle ages to the late middle ages.   

 

This essay, The Saint Domnius cathedral in Split, is written with the intention to examine the Sankt 

Domnius cathedral. By examining the cathedral and the contemporary historic contexts in the Croatian 

region of Dalmatia from the antique period up to the 13
th
 century middle ages, the study shows how 

the process of change due to the historic contexts is visible on the cathedral building itself. The main 

questions in this study are: how has the early Christians community’s relationship to the antique 

legacy and the antique remains influenced the building of Saint Domnius cathedral between the early 

and high middle age periods?  Which historic contexts can have influenced the Christian community’s 

relationship to the antique legacy and the antique remains? 

 To answer these questions this study has done a detailed description of the relevant historic 
events and people in the region of Dalmatia. The study has also showed relevant earlier 
study’s made on the campanile of Saint Domnius cathedral and the sphinxes found in the 
nearby area and the history and documentation of restorations made on the original 
mausoleum building that today is the Saint Domnius cathedral. A field study has also been 
made at the cathedral that revealed multiply carved crosses and names on the outside walls.  

The conclusion of the study shows that the antique legacy and ancient remains of Emperor 
Diocletian’s palace was regarded with hatred and forbidden by the early Christian community 
from the 4

th
 to 5

th
 century. The early Christians showed their hatred for Diocletian by 

destroying antique material that contained a symbolic meaning. This was an act of revenge 
from the Christian community for the prosecution that Diocletian had brought upon the 
Christians at the beginning of the 4

th
 century. The revenge resulted in the destruction of 

Diocletian’s sarcophagus and the sphinxes that represented his honour and status. The walls 
on his mausoleum also got carved with crosses. From the 5

th
 until the 7

th
 century the palace 

was abounded because of escalating threats in the area. This resulted in the preservation of the 
palace and the mausoleum. When the palace once again got inhabited in the 7

th
 century the 

Christian community did probably not regard the once hated antique remains with content.  
The reason for this can be that the people had simply forgotten the symbolic meaning behind 
the remains and regarded it only as decorative remains. Besides this, the Croatians that had 
immigrated to the area at the same time showed a dominated position in the region. The 
Croatian were mostly pagan until the 9

th
 century and therefore they may have lacked the 

sympathy for the early Christians prosecution.  At the same time the mausoleum was turned in 
to a cathedral, the building was probably chosen because of its central position and it’s 
already exclusive furnishing and material it contained. The reason why I don’t believe this 
was an act of revenge was as stated above, the ignorance of the remains true symbolic 
meaning and the dominant pagan Croatians influence in the region. However they also left a 
central motif of Diocletian unharmed in the new converted cathedral.  

The middle ages continued with periods of greatness for the Croatian people, they formed the 
kingdom of Croatia and expanded the borders. When a feud with the kingdom of Hungary 
about the rights to the crown ended with the defeat for the Croats in the 12

th
 century, they 

were forced in to a political union with Hungary. The Croats lost their independence and 
developed a yearning for their once dominant position in this part of Europe. They manifested 
this yearning by building the campanile at Sankt Domnius cathedral. The campanile was 



finished at the 13
th

 century and displayed consciously selected symbolic material that linked 
the Croatians prehistory to the antique prehistory in the region. The campanile became a 
monument that showcased the Croatian identity. 
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1. Inledning 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Denna studie har för avsikt att studera det ursprungliga mausoleumbyggnaden av kejsaren 
Diocletianus som idag utgör en del av Sankt Domnius katedralen. Byggnaden som är anlagd 
vid den dalmatiska kusten i staden Split i Kroatien, har sedan den uppfördes i början av 300-
talet genomgått flera förändringar och restaureringar. Två av de mer markanta förändringarna 
är när den ursprungliga mausoleumbyggnaden transformerades till en katedral på 600-talet, 
och när katedralens kampanil upprättades på 1200-talet. Den historiska samtiden har satt sina 
spår på katedralen. Detta går att studera i många av de välbevarade dokument och 
arkeologiska material som finns kvar än idag. Sankt Domnius katedralen är mer än enbart en 
mäktig religiös byggnad. Den har formats av den katolska kyrkan och kroaterna till att bli ett 
slags monument som symboliserar en essentiell historisk betydelse för staden och det 
dalmatiska samhällets ursprung. Katedralen har varit en väsentlig del i att forma den lokala 
identiteten som fortfarande finns idag.  

Syften med uppsatsen är att studera hur det ursprungliga mausoleum delen av katedralen såg 
ut och sedan påverkades av de tidiga kristna samhället. Jag hoppas kunna påvisa specifika 
händelser i materialet som kan påvisar hur de kristna i Dalmatien upplevde sin samtid och 
varför. Vidare vill jag jämföra denna information med bygget av katedralens kampanil. Detta 
för att se hur de kristna i samband med bygget av kampanilen gav uttryck för sin samtid i 
materialet och hur detta skiljer sig från den tidigt medeltida tolkningen, och anledningarna till 
denna skillnad. Jag hoppas kunna utföra denna studie genom att studera det arkeologiska 
materialet i mausoleumdelen av katedralen, och se om det förekommer material som innehar 
en symbolisk innebörd som kan förklaras inom den samtida historiska kontexten. Min 
frågeställning i uppsatsen är följande: 

 Hur har det kristna samhällets förhållande till det antika arvet och de antika 
lämningarna påverkat bygget av Sankt Domnius katedralen under den tidigtmedeltida 
och högmedeltida perioden? 

 Vilka historiska kontexter kan ha influerat de kristna samhällets förhållande till det 
antika arvet och de antika lämningarna? 

1.2. Metod och avgränsning 

 

För att kunna besvara min frågeställning kommer jag huvudsakligen använda mig av den 
kunskap som tidigare forskning genererat. Uppsatsen kommer till stor del bestå av en 
litteraturstudie. Tidigare skrivna forskningsarbeten som behandlar och relaterar till Sankt 
Domnius katedralen, och litteraturstudier som behandlar den historiska kontexten, kommer att 
uppmärksammas i ett försöka att få en överblick av det dåtida samhället och det politiska 
läget. Vidare kommer en jämförelsestudie utföras på de slutsatser som tidigare forskningen 
genererat, och mina egna slutsatser av det analyserade materialet från den ursprungliga 
mausoleumdelen av katedralen. En fältstudie har även utförts av mig personligen, där jag 
besökt Splits arkeologiska museum och Sankt Domnius katedralen med syfte att undersöka 
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byggnaden och dess inredning. Förhoppningen är att studierna kommer leda till en närmare 
förståelse av de kristna människornas tankar och uppfattningar inom deras samtid. Vidare 
förhoppningar är att utskilja de historiska faktorer som bidragit till utvecklingar av dessa 
tankar och uppfattningar, och hur de skiljer sig över tid fram till den högmedeltida epoken.  

Uppsatsen kommer att begränsas i tid, från den antika perioden fram till den högmedeltida 
perioden på 1200-talet. Valet av denna tidsbegränsning är en följd av de essentiella 
förändringarna som skedde på byggnaden av Sankt Domnius katedralen, och de historiska 
kontexterna som gav upphov till förändringarna. Från upprättandet av ett kejserligt 
mausoleum under 300-talet, transformeringen av mausoleet till katedral på 600-talet och 
tillbyggnationen av kampanilen på 1200-talet. Uppsatsen kommer att fokusera på Sankt 
Domnius katedralen och den dalmatiska regionen. Dock kommer ett antal utblickar göras till 
övriga Kroatien och Balkanområdet, främst inom de historiska kontexterna som varit 
bidragande faktorer till den dalmatiska regionens utveckling. 

1.3. Teori    

För att kunna genomföra denna studie måste ett antagande göras beträffande Sankt Dominius 
katedralen. Antagandet är att katedralen inte enbart rekonstruerades, tillbyggdes och inreddes 
med material från ruinerna av Diocletianus palats och Salona av den enkla orsaken att 
materialet fanns lättillängligt och redan utformat. Utgångspunkten är därför att delar av 
materialet medvetet valts ut för den representativa förmåga och symboliska mening den 
innehar. Under rubriken 2.2. tidigare forskning kommer en utförligare förklaring till detta 
antagande presenteras.  

Ständigt återkommande central begrepp som kommer användas inom uppsatsen är symboliskt 
material och symbolisk mening. Med ordet symbolik finns flera möjliga kopplingar, i denna 
uppsats kommer begreppet att syfta på konstruktioner och artefakter som anses inneha 
symbolik. För att något ska uppfattas inneha symbolik krävs det att det finns en igenkännelse 
och betydelse i materialet för den enskilda personen eller gruppen av människor. Betydelsen 
kan förändras inom olika sammanhang men människor måste vara överens om dess betydelse 
för att det ska kunna förmedla ett budskap. Den symboliska betydelsen kan expandera inom 
samhället under tre förekommande faktorer; undermedvetna lärda regler, den historiska 
påverkan på samhället och omgivningens samlade tolkning (Sjöberg 2009: 10).  

Ett annat begrepp som användas är identitet, termen har en bred tolkning inom de teoretiska 
perspektiven. Identitetsbegreppet inom denna studie kommer baseras på sociologen Manuel 
Castells tolkning. Identitet är individers källor till erfarenhet och mening i livet. Identitet 
skapas när en eller flera individer påverkas av dominerade tankar i samhället som formar en 
mening för personerna i fråga. Identiteten konstrueras från olika byggstenar som utgörs av 
historia, geografi, biologi, religion, minnen, maktbalansen och individer. Byggstenarna 
behandlas sedan av samhället för att passa in i den sociala och kulturella sfären som gäller vid 
tidpunkten (Mansnérus 2003: 20). 

 

 

1.4. Källkritik  

Material inom både primär och sekundärkällor bör alltid utgöra ett behov av forskaren att förhålla 

sig kritiskt till de metoder som använts och de resultat som metoderna framställer.  

 

Litteraturen som används inom denna studie bör därför uppmärksammas. Primärkällorna som de 

historiska litteraturkällorna är baserad på har oundvikligt vinklats utifrån särskilda perspektiv med 
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specifika avsikter, detta gör att man ska förhålla sig till informationen på ett kritiskt och adekvat 

sätt. Vidare finns den dokumenterade forskningen av katedralen, dokumentation verkar i första 

hand vara välutformad, detaljerad och omfattande. Det förekommer dock undantag där 

dokumentationen och forskning på katedralen inte varit lika välutformad, detta framgår bl.a. 

genom den bristande informationen om de inristade korsen och namnen på katedralens väggar.  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer jag att framföra tidigare skrivna publikationer, som behandlar 
relevant forskning inom tolkningen av det medeltida samhället och materialet med symbolisk 
mening. Jag kommer även framföra en redogörelse av den kroatiska forntiden med fokus på 
den dalmatiska regionen. Detta kommer göras för att tydliggöra förståelsen av de 
bakomliggande influenser som kan ha påverkat regionens och katedralens utveckling. 

 

 

2.1. Antiken i Kroatien 

Det geografiska området på balkan som utgör dagens Kroatien har en lång historia av 
inflytelserika kulturella, religiösa och ekonomiska kontakter. Det första kända riket som 
etablerade sig vid område, det Illyriska riket, omnämns tidigast av den grekiska historikern 
Hekataios av Miletos (ca 550 f.Kr. – ca 476 f.Kr.) i hans skrivna verk Periegesis. Hekataios 
beskriver det Illiriska folket som barbarer (Matijašić 2011: 293). Till en början omfattades 
Illyrien endast av en stam vid den norra gränsen till det antika Grekland. Benämningen kom 
dock att expandera över centrala och västra Balkan där indoeuropeiska stammar med liknade 
etniska, kulturella och lingvistiska drag förekom. Två av stammarna kallade Istria och 
Delmatae (Dalmatien), benämner fortfarande regionerna de bebodde lokaliserade i dagens 
Kroatien (Goldstein 1999: 9).  

När det romerska republiken expanderade mot Balkan inrättades flera militära kampanjer i 
området. Den romerska ämbetsmannen och befälhavaren Lucis Caecilius Metellus Dalmaticus 
(ca 160 f.Kr. – ca 103 f.Kr.) besegrade Delmataerna ca 118 f.Kr. och efter flera efterföljande 
lyckade militära kampanjer lyckades romarna tillslut erövra och inneha kotroll över hela det 
Illyriska området vid år 9 e.Kr. Den nya romerska provinsen blev indelad i två regioner; 
Pannonien i norr där dagens norra Kroatien utgör en del av den dåvarande regionen och 
Dalmatien i söder, vilket bestod av bl.a. dagens kroatiska kustregion som fortfarande går 
under samma namn (Matijašić 2011: 291). Huvudstaden för den nya romerska provinsen 
Dalmatien blev staden Salona, belägen vid dagens Solin. 

2.1.1. Salona 

Salona var belägen vid kusten i det centrala Dalmatien. Staden byggdes i närheten till floden 
Jadro som gav tillförsel av sötvatten. Flodens strömmar gav även möjligheten till en 
ekonomisk utveckling genom bygget av vattenkvarn och smedjor. Inom visa stadsdelar 
pumpades vatten upp vid låga vattennivåer och på så sätt kunde man stå emot en längre 
belägring av staden. Bördig jord och åkermark till boskap fanns både på den östra och västra 
sidan av staden, till söder låg det adriatiska havet vilket gav tillgång till fiske. Invånarna 
kunde därmed tillförse sig själva helt och hållet med de förnödenheter som behövdes.  Utöver 
detta så låg området omringat av bergen Kozjak och Mosor som både skyddade staden från 
det kalla klimatet norrut, och försvårade åtkomsten för fientliga styrkor (Bereš 2014: 2).  

Salona omnämns första gången i textuella källor från 119 f.Kr. under det romerska – Illyriska 
kriget. Den senare grekiska historiken och geografen Strabon (ca 63 f.Kr. – ca 24 e.Kr.) 
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beskrev Salona som en illyrisk hamn där Delmataerna troligen utförde handel med grekiska 
fartyg. Tidiga ruiner av försvarsmuren och arkeologiskt material med grekiskt ursprung, tyder 
på att de antika grekerna själva kan ha upprättat Salona ca 500 f.Kr. (Bereš 2014: 2). Efter 
romarnas erövring av Salona 119 f.Kr. blev staden en viktig militärbas för den fortsatta 
erövringen av Illyrien. Staden förblev en fortsatt viktig handelspunkt för romarna som 
expanderade bygget av Salona i öst och väst. Det viktiga geografiska läget gjorde Salona till 
en viktig kulturell, ekonomisk, politisk och under en period på 100-talet f.Kr. militär 
centralplats. Staden hade över 60 000 invånare och var därmed en av de största städerna inom 
det romerska riket. Från mitten av 200-talet började kristendomen i Dalmatien och Salona 
utöka och får inflytande i samhället, och redan vid slutet av 200-talet fick Salona sin första 
biskop. Kristendomens inflytande i Salona växte stadigt fram och på 500-talet hölls flera 
kyrkoråd. Staden utvecklades till en viktig kristen centralplats för hela den dalmatiska 
regionen tills att den år 614 förstördes efter en invasion av avarerna (Bereš 2014: 3) 

 Idag återstår endast ruinerna av staden som visar några av de mäktiga byggnaderna som fanns 
på platsen. Dessa byggnader var bl.a. en amfiteater, daterad till 100-talet med plats för ca 20 
000 åskådare.  En akvedukt från det tidiga 100-talet och en kristen basilika från det tidiga 
400-talet. Även en tidigt kristen gravplats där martyrer från tidigt 300-talet begravts finns 
kvar på platsen. Kvarlevorna från en av individerna som utgrävts ska tillhöra Sankt Domnius 
(? – 304), första biskop av Salona och Splits skyddshelgon (Bereš 2014: 2–3, 5). 

2.1.2. Sankt Domnius 

Mycket är fortfarande okänt om Sankt Domnius liv. Han föddes under ett okänt datum i den 
dåvarande syriska staden Antiokia (Antakya i dagens Turkiet) i en rik familj. Efter att ha 
studerat i sin hemstad och utbildat sig inom den kristna tron valde han att missionera i den 
romerska provinshuvudstaden Salona. I Salona blev han stadens första biskop från år 284 
fram tills sin död år 304 (Kuzmić 2004: 60). Sankt Domnius ska ha torterats och mördats på 
amfiteatern i Salona tillsammans med åtta stycken romerska soldater som hade konverterat till 
kristendomen. Detta skede på order av den dåvarande romerska kejsaren Gaius Aurelius 
Valerius Diocletianus (ca 244 – ca 311). Männen blev begravda utanför stadsmuren och när 
kristendomen utövade ett större inflyttande i regionen på 400-talet byggdes där på platsen en 
kristen basilika (Kuzmić 2004: 121–122). Efter att avarerna, ett högasiatiskt nomadfolk, 
invaderade och förstörde staden Salona år 614 fortsatte oroligheterna i området. Detta lede till 
att påven Johannes IV (? – 642) född i Dalmatien i staden Zadar, beordrade de kristna i 
området att föra över alla kvarlevor och reliker från martyrerna i Salona till Rom. En del av 
Sankt Domnius kvarlevor och reliker som hittades vid denna tidpunkt bevaras därmed 
fortfarande idag i Rom. År 650 beordrade Splits biskop Johannes de Ravenna (? – ca 680) en 
undersökning av ruinerna i Salona. Detta resulterade i att ytterligare kvarlevor av Sankt 
Domnius och reliker hittades som sedan fördes över till Sankt Domnius katedral i Split, där de 
bevaras än idag (Duško 2002: 33). 

2.1.3. Diocletianus 

Diocletianus föddes i Salona och kom från en familj med låg status. Efter att tidigt ha gått 
med i den romerska militären och stigit genom leden till att bli befälhavare för kavalleriet, tog 
han makten som Roms kejsare år 284 efter att kejsaren Numerianus Augustus (ca 250–284) 
mördats. Diocletianus tog makten genom att först döda Lucius Flavius Aper (?– 284) som var 
farbror till Numerianus och den som anklagats att ha mördat honom. Slutligen säkerställde 
Diocletianus sin position genom att besegra Marcus Aurelius Carinus Augustus (? – 285), 
Numerianus bror (Petitt 2012: 40). 

Kejsaren Diocletianus anses ofta vara den sista stora romerska kejsaren, som efter en lång tids 
oroligheter inom det romerska riket lyckades åstadkomma stabilitet (Buzancic 2013: 156). 
Detta lyckades han göra genom att först besegra Carinus 285 och avsluta det inbördeskrig 
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som hade pågått i riket. Därefter införde han flera nya reformer som bl.a. skulle revolutionera 
och expandera militären, införa universella skatter och dela in riket i fyra nya provinser. 
Diocletianus insåg även att det romerska riket var för stort för en person att administrera, och 
valde därför att dela upp det i det västromerska och östromerska riket. Diocletianus fortsatte 
vara kejsare över det västra och utnämnde Marcus Aurelius Valerius Maximianus (ca 250–
310) till kejsare över det östromerska riket (Petitt 2012: 7–9, 109).  

Diocletianus ansågs vara troende inom den romerska mytologin. Dock accepterade han 
kristendomen under hans första tid som kejsare så länge de kristna underordnade sig de 
romerska gudarna och den romerska staten. Detta kom dock att förändras när Diocletianus, i 
ett sätt att vissa sin auktoritet och kräva lojalitet försökte tvinga de kristna att utföra hedniska 
offerritualer till de romerska gudarna. När de kristna vägrade underordna sig dem romerska 
gudarna, såg Diocletianus detta som en brist på stöd och lojalitet mot honom. År 303 
påbörjade Diocletianus en av de största förföljelserna av kristna under det romerska rikets tid. 
De kristna började förföljas först inom militären och den politiska kretsen, men sedan även 
inom det allmänna samhället. Kyrkliga egendomar blev konfiskerade eller förstördes och 
kristna skrifter brändes och förstördes. De kristna som vägrade utföra de hedniska 
offerritualerna torterades och mördades (Petitt 2012: 90–92, 107–108). 

Efter att ha blivit sjuk år 304 blev Diocletianus den första romerska kejsaren att abdikera år 
305. Efter detta flyttade han till sitt palats som han lät påbörja bygga runt år 295 i närheten till 
sin födelsestad Salona. Där han levde fram till sin död ca år 311 (Frothingham 1910, 320). 

2.1.4. Diocletianus palats 

Diocletianus valde att bygga sitt palats i Aspalathos, dagens Split. Platsens geografiska läge 
vid en bukt på den dalmatiska kusten kan både ha varit ett sentimentalt och strategiskt val. 
Området låg endast tre kilometer från Diocletianus hemstad Salona och var precis som 
Salona, omgiven av berg. Bergen skyddade palatset från det kalla klimatet norrut och 
försvårade åtkomsten för fientliga styrkor. Området låg även i närheten till ön Brać, som hade 
stenbrott där kalksten utvanns. Denna kalksten användes till byggandet av palatset och kunde 
lätt fraktas med båtar till fastlandet. Diocletianus led även av dålig hälsa under den senare 
delen av sitt liv. Detta kan ha bidragit till hans val av platsen, då det i trakterna förekom 
naturliga svavelkällor som den romerska eliten använde som kurbad för att bota sjukdomar. 
(Marasović 2008: 4–5). 

 

Planritningen av Diocletianus palats utger en aningen deformerad rektangel som omger en yta 
på ca 30 000 kvadratmeter. En försvarsmur runt palatset byggdes och bestod av försvarstorn 
placerade i varje hörn av rektangeln, med ytterligare fyra stycken försvarstorn placerade längs 
murarna och vid portarna på den västra, norra och östra sidan. Palatsen byggdes med fyra 
ingångar som placerades i mitten av muren vid varje sida: huvudingången i norr kallad 
guldporten, ingången till öster, kallad silverporten och ingången till väst, kallad bronsporten. 
Till söder fanns den minsta porten som direkt ledde ut till havet. Från den västra till östra 
porten gick en väg (Dekuman) som delade av palatset i mitten i två lika stora delar. I den 
södra delen byggdes Diocletianus mausoleum, ett tempel tillägnat guden Jupiter, tre mindre 
tempel, ett badhus, en peristyl, vestibul och en stor hall som delade Diocletianus egna bostad i 
en västlig och östlig del, som sträckte sig från hallen i mitten hela vägen till muren på båda 
sidorna. Under vestibulen byggdes en källargång som ledde till den södra porten ut till havet. 
På den norra sidan av palatsen sträcker huvudvägen (Crado) från den centrala guldporten ner 
till peristylen på den söndra halvan. De nordöstra och nordvästra halvorna som delades av 
vägen i bestod av bostäder till soldaterna som vaktade palatset och lagerutrymmen (Marasović 
2008: 6–9).  
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Palatsets huvudarkitekter är okända, 
dock kan man se att bygget influerades 
starkt av både det västra Rom och det 
Bysantinska öst i form av kännetecknade 
stil och inredning (Fronthingham 1910: 
308). Det har även förekommit två 
inskrifter (Filotas och Zotikos) på 
arkeologiskt material i palatset. Båda 
namnen härstammar från områden i det 
antika Grekland och tyder på att palatsen 
hade invånare som anlänt från det 
östromerska riket (Marasović 2008: 6). 
Vidare har arkeologer hittat över 5000 
egyptiska artefakter där ett fåtal av dessa 
varit monument, som inrett palatset 
innanför murarna (Unković 2015: 96). 

Efter Diocletianus död användes palatset 
som en fabrik för klädvävning. Under 
400-talet skulle dock ett eskalerade hot i 
regionen från barbarstammar och en svag 
romersk militär leda till att byggnaden 
övergavs. När Salona sedan invaderades 
och förstördes av avarerna och slaviska 
stammar år 614 flydde överlevarna och sökte skydd på öarna vid kusten och i Diocletianus 
palats (Frothingham 1910: 321–322). 

2.2. Tidig medeltid till högmedeltiden på 1200-talet 

Den medeltida epoken i Västeuropa började med upphörandet av det västromerska riket år 
476 (Heather 1995: 4). Oroligheterna som fortsatte på Balkan ledde till att det Bysantinska 
riket tog kontroll av bl.a. den dalmatinska regionen (Goldstein 1999: 15). Mycket är 
fortfarande oklart om hur kroaterna under början av 600-talet kom till området de idag bebor 
och varför. Några forskare menar att kroaterna tillhörde en nomadstam som långt tidigare 
hade migrerat från områden i dagens Iran. De hade helt assimilerats i det slaviska samhället 
vid den rådande tidpunkten av deras migration till dagens Kroaten. Det förekommer dock inte 
mycket bevis i det arkeologiska materialet som tyder på att denna teori stämmer (Goldstein 
1999: 13). En av de mer accepterade teorierna är att kroaterna kom från ett område kallat Vit 
Kroatien, vid dagens södra Polen. Kroaternas migration ska ha skett i samband med avernas 
invasion av Salona år 614 då den bysantinska kejsaren bad kroaterna bekämpa avarerna och 
därmed skydda den bysantinska gränsen (Resic 2006: 23). Detta ledde till att kroaterna 
stannade i området och beblandade sig med den lokala befolkningen. De behöll även sina 
kroatiska namn som de överförde på deras slaviska grannar, ibland påtvingat. Så småningom 
utropade kroaterna stora delar av den södra regionen med dalmatierna till furstendömet 
Kroatien, och det norra till Pannoniska Kroatien. Båda furstendömena i regionen skulle stå i 
centrum av konflikt under stora delar av 800-talet (Goldstein 1999: 15–18).  

Oroligheter uppkom först när frankerna expanderade sitt rike mot Balkan och det bysantinska 
Dalmatien. Detta lede till en direkt militärkonfrontation med det bysantinska riket som slutade 
med att förhandlingar hölls 812. Resultatet blev att frankerna övertog stora delar av den norra 
Pannonien regionen och en del av kustregionen vid Istra och Dalmatien medan det 
bysantinska riket behöll den syndöstra dalmatiska kustregionen. Med freden anlände ett flertal 
frankiska, bysantinska och italienska missionärer som utförde en massiv konvertering av den 
kroatiska befolkningen till kristendomen. Även om ett flertal kroater och slaver troligen 

Figur 1: Planritning över Diocletianus palats (Bild tagen 

från A. D. F. Hamlin College Histories of Art History of 

Architecture, New York) 
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konverterat redan vid deras bosättning av regionen under tidigt 600-tal, så var konverteringen 
på 800-talet inom en mycket större skala. Kristendomen i området fick en allt större makt och 
från 800-talet till 1000-talet byggdes över 100 nya kyrkor (Goldstein 1999: 15–16) 

År 843 splittrades frankernas rike och detta resulterade i att deras dalmatiska område först 
blev övertaget av härskare från dagens moderna Italien och senare år 845 av härskare från 
områden i dagens Tyskland. Kroaterna utnämnde dock en egen lokal härskare och när 
frankerna år 875 återigen försökte etablera sin auktoritet i området besegrades de av knez 
(furste) Domagoj (?– 876) och de dalmatiska kroaterna . Detta resulterade i att de kroatiska 
dalmatinerna utropade självständighet under sin egen furste. När furste Domagoj året efter 
dog följde en tid av kamp mellan flera härskarätter. Resultatet blev av Muncimir (?– 910) från 
ätten Trpimirović år 892 tog över tronen som furste och efter hans död år 910 efterrädde hans 
son Tomislav (?– 928) (Fine 1991: 221). 

Furste Tomislav, senare känd som Kung Tomislav kom att förena de två kroatiska 
furstendömena och skapa kungariket Kroatien ca år 924–925. Det exakta datumet när Kung 
Tomislav kröntes och av vem, är fortfarande okänt. Det enda beviset är ett brev skrivet år 925 
av påven Johannes X (?– 928) som benämner Tomislav som kung, dock har brevets 
autentiskhet ifrågasatts. Kung Tomislav kom att modernisera den kroatiska militären och 
skapa en allians med det Bysantinska riket. Detta skede då båda kungarikena kände sig hotade 
av kung Simeon I av Bulgarien (ca 864–927). Simeon svarade på alliansen genast med att 
invadera kungariket Kroatien, resultatet blev en total katastrof för Simeon I och bulgarerna 
som förlorade stora delar av sin militär. För kung Tomislav kom segern att bevisa hans 
förmåga som en militär ledare och den kroatiska militärens storhet (Fine 1991: 64, 261)  

Kungariket Kroatien annekterade områden i den dalmatiska regionen senare under slutet av 
900-talet. Detta skede i samband med bysantinernas allt svagare militära närvaro vid 
provinsen som var ett reslutat av bysantinernas enorma militära kampanjer, främst mot 
rebeller i Anatolien och Bulgarien. Bysantinerna utnyttjade den fulla kapaciteten av sin egen 
militär och hade inte möjlighet att försvara den dalmatiska provinsen mot pirater och 
saracener. Efter att de dragit ut sin militär från provinsen lämnade de ansvaret till de lokala 
städerna. Dessa områden kom dock att annekterade av både kroaterna och Venedig. Resultatet 
blev att båda rikena befann sig i ett spänt läge där båda ville utöka sitt inflyttade i regionen 
(Fine 1991: 274, 276). 

Kungariket Kroatien kom dock att expandera och blev som störst under kung Peter Krešimir 
IV, även kallad kung Krešimir den store (?– 1074) under hans tid som regent år 1058–1074. 
Denna period utgjorde även en storhetstid för det kroatiska samhället. Städer, främst i 
Dalmatien började utvecklas till kommersiella centrum där handelsvaror byttes mot pengar. 
Utvecklingen skedde främst i kuststäderna Split, Zadar och Trogir som samtliga hade ett 
utmärkt geografiskt läge vid havet och landsvägar som lede från Västeuropa till 
Konstantinopel och Jerusalem, destinationen för korstågen. Handeln och markägandet blev 
extremt viktigt och gav upphov till en liten men mäktig skara av nyrika invånare. 
Utvecklingen ledde även till att nya kloster byggdes i hela riket, främst i Dalmatien då 
klostren fick tillgång till stora delar av kultiverad mark (Goldstein 1999: 19).  

När den sista i ätten Trpimirović, kung Stjepan II (?– 1090) dog uppkom en strid om tronen. 
Ungern hävdade sin rättighet genom Helena II (?– 1091), änka till den förra kungen 
Demetrius Zvonimir (?– 1089) och dotter till kung Bela I av Ungern (ca 1015–1063). De 
lyckades med att säkerställa tronen år 1097 genom att besegra kung Petar Snačić (?– 1097), 
den sista kroatiska kungen som utnämndes av den kroatiska adeln efter kung Stjepans död 
(Goldstein 1999: 20). Detta innebar att kungariket Kroatien blev tvunget att ingå i en politisk 
union med Ungern och lyda under den regerande ungerska kungen. Resultatet blev att många 
kroater från 1100-talet fram till år 1918 blev tvungna att delta i en rad militära kampanjer 
först under kungariket Ungern, och senare under Habsburgska monarkin och slutligen 
Österrike-Ungern (Goldstein 1999: 21, 27, 47–51). 
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2.3. Tidigare forskning 

2.3.1. Sankt Domnius kampanil  

I en publikation skriven 2007 av Ivo Babić; Zapažanja o zvoniku splitske katedrale (svenska: 
Observationer av klocktornet på katedralen i Split) behandlar han kampanilen byggd vid 
Sankt Domnius katedralen på 1200-talet. Babić börjar med att konstatera att konstruktionens 
arkitektur är en av de största bedrifter från den dalmatiska medeltiden. Byggnaden som består 
av sex våningar har flertal dokument som utförts i samband med bygget och bevarats fram 
tills idag. Vidare finns ett flertal litteraturkällor som behandlar både byggnadens skulpturer 
och restaureringsarbeten. Kampaniler var ett principiellt element för den visuella och 
spirituella identiteten för medeltida städer. Detta menar Babić är anledningen till att de ofta 
avbildas i städernas vapensköldar som i Split och Trogir (Babić 2007: 147). 

Bevaring av de många litteraturkällor som behandlar och dokumenterar bygget och 
restaureringsarbetena som Babić framför, skulle aldrig bevarats i lika stor utsträckning eller 
under så lång perioder om inte invånarna i Split ansåg att kampanilen hade ett symboliskt 
värde för staden och den spirituella identitet som fortsatte verka kontinuerligt genom historien 
efter att den upprättades på 1200-talet. Denna kontinuerliga symbolik som manifesterades går 
enligt Babić även att studera genom byggnadens storlek som efter dess slutförande blev den 
högsta byggnaden i Split fram tills mitten av 1900-talet. Detta innebar att Sankt Domnius 
kampanil dominerade horisonten i Split och skulle vara synlig för alla som kom till staden. 
Vidare finns en rik ikonografi, förutom Splits vapensköld som avbildar byggnaden så finns ett 
antal målningar med samma motiv. Ett av de mer specifika är målad av Girolomo Santa Croce 
år 1549, och föreställer Sankt Domnius som håller staden split i sin hand där kampanilen är 
synlig (Babić 2007: 147). 

 Babić forsätter i sitt arbete med att nämna de restaureringsarbeten som gjorts och finns 
dokumenterade. Det stenmaterialet som ursprungligen användes vid bygget på 1200-talet, 
kom från den sena antiken. Detta vet vi genom flera av de stenar som haft romerska 
inskriptioner och tagits sönder för att användas i bygget. De fragmenterade stenarna som har 
studerats har visat att de medeltida byggarna använde ruinerna i Salona och Diocletianus 
palats som stenbrott. Det inkluderar även de stora och små kolonner med kapitäler som tagits 
till vara. Innan restaureringar utfördes (1890–1908) hade en mycket mörk patina framkommit 
på stora delar av kampanilen. Detta var troligen resultatet av mycket gammal sten som 
ursprungligen används vid bygget och tagits från byggnader från den sena antiken. Det gamla 
materialet skapade stora problem för byggnaden och flera delar lossnade. För att lösa 
problemet blev bygget tvunget att förstärkas på flera ställen i början av 1400-talet. Flera 
kolonner blev tvungna att bytas ut på den första våningen år 1416 och senare år 1472. Dock 
visar rapporter från år 1497 att kampanilen fortfarande var i dåligt skick. Staten hade vid 
denna tid inte tillräckligt med kapital för att utföra de nödvändiga restaureringarna, och detta 
ledde till att flera privatpersoner donerade pengar istället. Under 1700-talet och 1800-talet 
utfördes ytterligare reparationer, en av de mer uppmärksammade restaureringarna skedde år 
1820.  Kampanilens stenar hade börjat släppa och flera kolonner var tvungna att bytas ut. 
Detta gjorde att arkitekten Vicko Andrić beslutade att helt riva ner kampanilen och sedan 
återuppbygga den i en exakt kopia av originalet. Kritiken för detta blev stor i Split, många 
menade att kampanilen inte behövde en så extrem restaurering. Vidare kritiserades det hur 
ursprungliga dekorativa bitar som bl.a. skulpturer, kolonner och kapitäler inte alltid satts in på 
deras ursprungliga plats. Hela tre fjärdedelar av de dekorativa delarna ska även ha ersätts 
(Babić 2007: 147,149–150,162). Ett av materialen som togs bort är en sten med en 
inskriptionen dedikerad till den romerska kejsarinnan Faustina som idag bevaras i Splits 
arkeologiska museum. Stenen hämtades troligen från Solin. Om stenen är dedikerad till Annia 
Galeria Faustina (ca100–140) eller hennes dotter Annia Galeria Fustina Minor (ca125–ca175) 
är dock okänt (Jeličić-Radonić 2007: 49,52). 
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Babić konstaterar även att liknande dekorativa motiven som finns på kampanilen går att hitta 
på flera olika platser i Diocletianus palats. Den är helt byggd i en romansk stil som saknar 
motsvarighet i hela Kroatien. Kampanilen ger intryck av ett monument genom sin specifika 
framstående och karaktär (Babić 2007: 153–154). 

 En tydlig relation till det antika kulturarvet går att betrakta i valet av byggmaterial, stil och 
dekorativa motiv. Några exempel på de dekorativa motiven som Babić nämner är de 
medeltida statyerna som placerades på den fjärde våningen och tolkats som en sfinx. Vid 
samma våning placerades även en staty av ett lejon, liggande i samma position som en sfinx. 
Detta motiv inspirerades troligen av en av de ursprungliga sfinxar från den antika tiden som 
fanns i Diocletianus palats. En av dessa ligger fortfarande vid ingången till Sankt Domnius 
katedralen i anslutning till kampanilen. Det förekommer även skulptur av ett gethuvud på 
byggnaden, detta var dock inte helt ovanligt på medeltiden, men liknade motiv har hittats vid 
kistor i hedniska tempel och har associerats med den mytologiska guden Jupiters ikonografi 
(Babić 2007: 156–157).  

 Innan restaureringsarbetet under 1800-talet gjordes dokumenterades kampanilen. 
Dokumentationen visar att en del av kolonnerna bestod även av röd och grå egyptisk granit. 
Det fanns även en kolonn som hade en specifik grön färg, storlek och annorlunda mönster. 
Denna kolonn tros ha kommit från kejsaren Diocletianus privata kammare (Babić 2007: 159).  

Babić avslutar sin publikation med att konstatera att det fanns en praktisk anledning till 
återanvändningen av de antika stenarna från ruinerna i Diocletianus palats och Salona. De var 
redan formade och behövde inte fraktas långt. Dock hade mycket av materialet ett symboliskt 
värde. Stenarna med romerska inskriptioner som tagits sönder i samband med bygget visar en 
brist av hänsyn till det antika värdet. I installationen av annat material från antiken går det 
dock att se en tydlig hänsyn till materialet. I form av kolonnerna, statyer och andra reliefer 
som tidigare nämnts. Split utvecklade sitt ursprung genom att använda det antika forntida 
arvet i bygget av kampanilen. Staden invånare hävdade att de härstammade från flyktingarna 
av det förstörda Salona. Kyrkan i Split säkrade därmed sin status som ärkestift då de 
utnämnde sig som efterträdare för det tidigare ärkestiftet i Salona. Under 1200-talet skrev den 
dåvarande ärkediakonen Thomas av Split (ca 1200–1263), historien om Salonas och Splits 
biskopar. Boken avslutades med att sammankoppla Split som en direkt efterträdare till både 
Salona och Diocletianus palats. Myten om Splits ursprung tillsammans med de närvarade 
ruinerna av Salona och Diocletianus palats utgjorde ett fysiskt bevis, som skulle bli 
hörstenarna för stadens framtid där kyrkan utgjorde ett försök att förlägga sin auktoritet över 
territoriet som tillhört den romerska provinsen Dalmatien (Babić 2007: 166–167). 

2.3.2. Sfinxarna 

I publikationen skriven 2015, History and conservation of 
sphinxes in Diocletians palace in Split (Croatia), behandlar 
författaren Ivana Nina Unković de tretton stycken sfinxarna som 
hittats i Diocletianus palats. Unković inleder med att förklara det 
symboliska betydelsen för de egyptiska monumenten. De är en 
symbol av en suverän kraft, faraos gudomliga person; Farao ”är 
den levande guden Horus”. Deras funktion var att vakta 
ingången till faraonernas gravplatser. Dessa sfinxar har troligen 
beställts av arkitekterna vid bygget av palatset eftersom den 
egyptiska provinsen vid denna tid ansågs vara den romerska 
kejsarens privata egendom. Den romerska kejsaren var 
faraonernas efterträdande och ägde därmed både landet och 
stenbrotten. Det framkommer dock även en annan teori som 
menar att Diocletianus själv kom i personlig kontakt med den 
egyptiska kulturen, när han under 18 månader utförde en 
militärkampanj mot rebellstammar i området. Inspirationen att 

Figur 2:Bild av sfinx  

framifrån, utanför Sankt 

Domnius katedralen (Bilden 

tagen av Romana Ljubetić) 
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hämta med sig och inreda sitt egna palats med sfixarna kan ha kommit till Diocletianus vid 
detta tillfälle (Unković 2015: 97,105).  

 

Av de tretton sfinxarna som idag hittats, så har alla en viss grad av skador. En är kvar nästan i 
sin helhet medan fyra är skadade i en större omstäckning. Sju stycken består endast av 
fragment. Den största av dessa, som även är den som innehar minst skada är placerade intill 
ingången vid Diocletianus mausoleum (se fig. 2 och 3). Samtliga sfinxar har liknade skador 
bestående av stora hack i den centrala delen av kroppen, avhuggna framben och förstörda 
ansikten tillsammans med ormornament på pannan av statyn. En av sfinxarnas ormornament 
ristades om till ett kors. Unković konstaterar att de 
liknande skadorna är bevis på att samtliga statyer 
medvetet vandaliserats under samma period, troligen 
redan under 400-talet då staden inrättade lagar som 
krävde att hedniska symboler och avbildningar 
skulle tas bort (Barić 2017: 256). Ormornamenten 
på sfinxarna var en symbol för härskare. Sfinxarna i 
sig var en symbol för heder och status. Att förstöra 
statyerna var ett sätt att symboliskt förstöra 
härskaren, kejsare Diocletianus som en hämnd för 
den kristnas förföljelse (Unković 2015: 99, 105–
106). Efter vandaliseringen av statyerna verkar deras 
primära roll som en symbol, för en härskares status 
och makt glömts bort. De upphörde därmed att vara 
hedniska objekt och antog rollen som dekorativa 
statyer (Unković 2015: 106). 

 

 

 

 

Figur 3: Bild av sfinx från sidan, utanför 

Sankt Domnius katedralen (Bilden tagen av 

Romana Ljubetić)  



 

16 

3. Presentation av källmaterial 

Under denna rubrik kommer jag att framföra mausoleumdelen av katedralen. Syftet är att ge 
en överblick av byggnadens ursprungliga utseende, historia, förändringar och 
restaureringsarbeten som skett från uppförandet under antiken fram till modern tid.  Jag 
kommer framföra några av de medeltida stenfragment som hittats i samband med 
restaureringsarbetena på katedralen, och avslutningsvis kommer jag framföra mina egna 
observationer som gjorts på mausoleumbyggnaden.   

 

3.1. Den ursprungliga mausoleumdelen av Sankt Domnius katedralen  

Diocletianus mausoleum stod klart vid början av 
300-talet i samband med slutförandet av det övriga 
palatset. Den ursprungliga mausoleumdelen hade 
en utvändig form av en oktogon med en extern 
gångväg runt byggnaden som är helt omgiven av 
stora kolonner. En port konstruerades mot den 
östra sidan och runt portens utvändiga sida 
uppfördes dekorativa mönster. Byggnadens 
invändiga del gjordes cirkelformad med flera 
inbyggda nischer. Vid vägarna placerades stora 
kolonner som i sin tur höll upp kapitäler där 
ytterligare mindre kolonner med kapitäler 
placerades. Över de små kolonnerna byggdes en 
fris som cirkulerade runt hela byggnaden (se fig. 
3). Taket var byggt som en kupol som tidigare var 
täckt av mosaik. I mitten av byggnaden placerades 
troligen Diocletianus sarkofag. Rakt under 
Diocletianus mausoleum byggdes även en krypta 
(Marasović 2010: 177–178). Byggnadens 

konstruktion gjordes mycket stadig. Den byggdes 
inom den högsta standarden av romersk 
byggteknik. Väggarna bestod av massiva stenblock 
som placerades i den s.k. opus isodomum tekniken. 
Kupolen byggdes med tegelstenar som placerades 
invecklat i ett fiskfjäll mönster.  Detta gjorde taket 
stadigt och uteslöt behovet av att placera in en 
bärande kolonn eller byggnadsställning vid kupolens centrala punkt. Byggarbetarna gjorde 
dock två misstag, järnkramporna som användes för att fästa samman stenblock har i flera fall 
rostat och lämnat avtryck på väggarna. Kupolen byggdes även för högt över fasades ram och 
vinkeln på taket blev för brant. Detta gjorde att plattor som placerade på taket gled ner. I 
samband med bygget av kampanilen på 1200-talet utfördes därmed en omfattande 
rekonstruktion av den ursprungliga mausoleum taket. Formen på taket ändrades och takhöjden 
sänktes ner. På toppen placerades en dekorativ statyett. Taket blev sedan täckt med romerska 
plattor som både togs från mausoleum byggnaden och antika byggnader runt palatset (Nikšić 

Figur 4: Bild av Sankt Domnius östra sida. På 

bilden är några av de ursprungliga 

stenblocken, kolonnerna, kapitälerna och 

frisen synlig. Bilden visar även det tillbyggda 

fönstret och utbyggandet av den östra nischen 

från år 1615 (Bilden tagen av Amanda Santic) 
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1997: 122).  

 

Trots restaureringsarbetet på taket så behöll den invändiga mausoleumdelen mycket av sitt 
ursprungliga utseende. De största förändringarna som skedde invändigt sedan byggnaden 
transformerades till en katedral under 600-talet fram till 1600-talet var tillbyggandet av en 
vestibul vid entrén och en portöppning på den söndra sidan (Piteša 2012: 11). Innan 600-talet 
hade fragment från Diocletianus sarkofag hitts. Katedralen inreddes till en början med 
stenmöbler men detta gick senare över till liturgiska möbler som installerades i olika faser 
under den tidiga medeltiden. Utvändigt på den externa gångvägen placerades även tidigt 
medeltida kristna sarkofag (Marasović 2010: 183). Mer omfattande invändiga förändringar 
som förändrade väggstrukturen på katedralen förekom år 1615. Behovet att införa en sektion 
för kyrkokören gjorde att Splits ärkebiskop Markantun de Dominis (1560–1624) beordrade 
ombyggnaden av den östra nischen, som tidigare varit platsen för huvudaltaret. Två av de 
stora ursprungliga kolonnerna som gick runt palatsets gångväg på utsidan på den östra sidan 
togs bort och ett fönster placerades på den övre delen av väggen mellan de små kolonnerna 
invändigt (Se fig. 3). I samband med fönstrets installation förstördes ett centralt motiv som 
funnits av Diocletianus på den delen av väggen. Under den senare ärkebiskopen Sforza 
Ponzoni (1581–1640) byggdes en sakristia i det sydöstra hörnet av katedralen vilket tog upp 
platsen av halva kyrkokören sektionen och ytterligare en del av kolonnerna på utsidan togs 
bort för att göra plats åt sakristian. År 1767 beordrade slutligen Splits dåvarande ärkebiskop 
Ivan Luka Garanjin (1722–1783) att den nordliga nischen skulle brytas upp och göra plats åt 
det nya Sankt Domnius kapell som skulle byggas på gångvägen där flera kolonner återigen 
togs bort. År 1924 brann en gammal ärkestiftsbyggnad ner som låg intill Sankt Domnius 
katedralens östra sida. Detta avslutade en lång dispyt som varat från år 1677 om att ta bort 
byggnaden som inte uppvisade någon signifikant arkitektisk stil. Förstörelsen av 
ärkestiftbyggnaden öppnade upp synligheten för hela Sankt Domnius norra sida. Samtidigt 
beslöts det att demontera och flytta in Sankt Domnius kapellet i mausoleumdelen av 
byggnaden för att göra gångvägen runt katedralen obehindrad (Piteša 2012: 11–14). I 
samband med alla restaureringsarbeten som utfördes på Sankt Domnius från 1600-talet fram 
till år 1924 upphittades ett flertal antika stenfragment, som hade återanvänds under 
medeltiden. Det upphittade stenmaterialet hade ofta en bättre kvalitet och utformades i 
marmor. Mycket av materialet kom troligen från tidigare stenmöbler från Sankt Domnius 
katedralen och andra kyrkor i närheten. Marmor var ett dyrt och högtvärderat material under 
denna tid, vilket ledde till att de första stenmöblerna i marmor återanvändes från antika 
byggnader och skyltar i Diocletianus palats (Piteša 2012: 8, 11).  

Fragmenten som hittades i samband med demonteringen av Sankt Domnius kapellet år 1924 
dokumenterades och förflyttades till Splits arkeologiska museum där de idag ligger. 
Fragmenten utgörs av: en altar pluteus i marmor daterad till slutet av 700-talet, dekorerad med 
blommor och rep mönstrat motiv. Två bitar från samma altar pluteus i marmor från början av 
800-talet. Båda fragmenten har kors inristade med palmetter och det medeltida kroatiska 
flätmönstret (hrvatski pleter) avbilat. Dessa var typiska motiv som användes främst i början 
av 900-talet. Ytligare två fragment av altar pluteus daterade till 900-talet i marmor, båda har 
bearbetats med motiv av palmetter och löv. Fragmenten har även polerats på insidan. Tre bitar 
av altar pilaster i marmor daterade mellan slutet av 700-talet till början av 800-talet förekom 
även. En pilaster har en kant dekorerat med en punkt formad linje vid dess kant och inåt har 
den dekorationer av sammanhängande mönster som kan utgöra korsade liljor. De andra två 
tillhör troligen samma pilaster. En av dessa är dekorerad med ett kors uppåt och ett sexkantigt 
stjärnmönster med dubbla linjer nedåt. Det andra fragmentet har två identiska stjärnmönster 
motiv uppåt och vid botten finns ett motiv av ett dryckeskärl. Ytterligare en pilaster gjord med 
kalksten daterat till 1000-talet med växtmotiv hittades. Två fragment från ett altare pediment 
eller ciborium gjorda i marmor och daterade till slutet av 700-talet och ett fragment av en 
arkitrav i marmor daterad till slutet av 700-talet. Slutligen förekom även fyra kapitäl i 
marmor, med motiv framtill av utstickande löv i olika storlekar och former. Kapitälen är 
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identiska i utseendet på framsidan med de kapitäl som fortfarande finns i in situ inne i Sankt 
Domnius katedralen och vid gångvägen på utsidan av katedralen. Baksidan har omarbetats på 
samtliga kapitäler och uppvisar motiv av kors och trelinjerat flätmönster. Fragmenten hittades 
inarbetade i vägarna av Sankt Domnius kapellet där baksidan med de bearbetade motiven 
endast var synlig (Piteša 2012: 39–56). 

3.1.1. Egna observationer 

Den 29e Mars 2018 besökte jag Sankt Domnius katedralen 
vid Split för att studera byggnaden och dess olika faser, Vid 
besöket observerade jag fyra inristade kors på den 
ursprungliga mausoleum byggnaden. Korsen förekom endast 
på byggnadens utvändiga väggar och dess storlek varierade 
från ca 12 cm i både längd och bredd på det största korset till 
6 cm i längd och bredd på det minsta. Djupet på inristningen 
varierade från ca 1,5 mm till 3 mm. Två av de tydligaste 

korsen som är inristade finns till höger av huvudporten in till 
det ursprungliga mausoleet. Det ena har kluvna raka ändar 
och liknar till viss del ett s.k. ankarkors medan det andra har 
halvmånformade ändar och likar ett s.k. Lunate kors (Se fig. 
4). I Splits arkeologiska museum finns en stenbricka med ett 
kors som nästan är identiskt i både storlek och utseende till 

de s.k. ankarkorset. De resterade två korsen är otydligare 
men verkar utgöra en liknande form på ändarna som det s.k. 
Lunate korset (Se fig. 5). Vid Jupiters tempel som på 500-
talet transformerades till ett baptisterium (Marasović 2008: 
47) observerade jag ytligare ett inristat kors vid en av 
stenplattorna som utgjorde byggnadens centrala dopfunt. På 
samma stenplatta fanns romerska inskriptioner.   

Sökande för vidare information rörande korsen på 
katedralen och det övriga palatset visar att det utförts en 
mycket begränsad forskning inom området. Korsens ålder 
och specifika symboliska betydelse har inte kunnat 
fastställas. Det har dock framkommit studier som påpekar att 
över 13 kors hittats på katedralens ytterväggar. Endast två av 
dessa är gjorda i en stiliserad stil (Ugrin 2015: 69–70). 
Ytterligare ett likande kors har hittats inristat på pannan av 
en staty som avbildar kejsaren Diocletianus (Unković 2015: 106). 

På Sankt Domnius katedralen observerade 
jag även en inskription på den västra väggen 
ovanför huvudingången. Inskriptionen var 
skriven på latin och hade året 1723 inristat 
(Se fig. 6). Tidigare skriftliga källor påvissar 
att betydligt fler inskriptioner finns på 
katedralen som varierar från enkla initialer 
och hela namn till längre meningar. Många 
av inskriptionerna är daterade och datumen 
varierar från år 1659 till år 1910. Några 
omnämner även historisk kända familjer i 
Kroatien. Inskriptionerna är både inristade 
utvändigt och invändigt på hela katedralen. 
På Kampanilens första våning finns även 

Figur 5: Två inristade kors på Sankt 

Domnius katedralen. Korset till 

vänster liknar ett s.k. ankarkors. 

Korset till höger liknar ett s.k. 

Lunate kors (Bilden tagen av 

Romana Ljubetić) 

 

Figur 6: Två inristade kors på Sankt 

Domnius katedralen. Båda korsen 

har en liknelse till det s.k. Lunar 

koret (Bilden tagen av Romana 

Ljubetić) 

Figur 7: Bild av en inskripiton på latin som även är 

daterad  till år 1723  på Sankt Domnius katedralens 

västra vägg (Bild tagen av Amanda Santic) 
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två inristningar av en s.k. Trilja spelplan. Spelplanen utgör en kvadrat med två mindre 
kvadrater. Spelet tros ursprungligen ha kommit från det antika Rom till den kroatiska ön Pag, 
där lokalbefolkningen från medeltiden till modern tid traditionellt spelade Trilja efter 
morgonmässan på söndagar. På den ursprungliga mausoleumbyggnadens sydvästra vägg finns 
en medeltid inristning. Inristningen upptäcktes först år 1962 och tros föreställa ett medeltida 
handelsfartyg (Ugrin 2015: 65–72). 
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4. Analys  

 Kejsaren Diocletianus mausoleum kan ha konverterats till en katedral på 600-talet enbart för 
byggnadens redan exklusiva inredning och praktiska närheten till stenmaterial från ruinerna i 
Diocletianus palats och Salona. Det är högst troligt att detta utgjorde en del av faktorerna, 
dock är det osannolikt att huvudorsaken skulle vara den praktiska närheten till material. Då 
mycket av materialet som används i samband med restaureringsarbetena, och i synnerhet 
tillbyggnaden av kampanilen på 1200-talet indikerar ett starkt symboliskt värde som medvetet 
framförts. De kristna verkar under högmedeltiden byggt kampanilen som en form av 
monument där invånarna i Split hävdade sitt ursprung och kyrkan sin auktoritet. Den antika 
förhistorian och det antika arvet blev romantiserat. Denna teori förespråkas av Ivo Babić, som 
jag lyfter fram under rubriken 2.2. tidigare forskning. 

 

Litteratursökningen visar att mycket av dagens forskning av Sankt Domnius katedralen har 
fokuserat på att studera kampanilen, materialet som användes till byggnaden och dess 
symboliska innebörd. Den ursprungliga mausoleumdelen av katedralen har ofta försummats 
vid frågor som berör symbolisk manifestation på byggnaden. Detta kan bl.a. ses i den mycket 
begränsade forskningen av de inristade korsen betydelse vid katedralen som nämns under 
rubriken 3.1.1. Egna observationer. Litteraturundersökningen till arbetet har även kunnat visa 
att det inte förekommit något omfattande försök till att se vilka bakomliggande historiska 
kontexter som eventuellt kan ha bidragit till förändringarna i katedralen. Genom denna studie 
vill jag bidra med att försöka förbinda den historiska kontexten med den ursprungliga 
mausoleumdelen av katedralen och dess symboliska material i hopp om att kunna besvara min 
frågeställning; Hur har det kristna samhällets förhållande till det antika arvet och de antika 
lämningarna påverkat bygget av Sankt Domnius katedralen under den tidigt medeltida till 
högmedeltida perioden? Vilka historiska kontexter kan ha influerat de kristna samhällets 
förhållande till det antika arvet och det antika lämningarna? Därmed vill jag genom denna 
studie förmedla en närmare bild av de kristna under den tidiga medeltiden och högmedeltiden 
i Dalmatien. Frågorna anser jag ger en mer konkret bild av hur de kristnas syn på det antika 
materialet och lämningarna under dessa två medeltida perioder skiljer sig, och vilka faktorer 
som låg till grund för detta.  

 
Restaureringsarbetena som utförts på både den ursprungliga mausoleumdelen och kampanilen 
har varit väldokumenterade och utförligt beskrivande. Den noggranna dokumentationen visar 
ett intresse från det samtida samhället att följa utvecklingen av katedralen. I dokumentationen 
framgår även nivån av hänsyn som tagits till det antika materialet och antika lämningarna i 
samband med restaureringarna. Dokumentationen av den ursprungliga mausoleumdelen visar 
att byggnaden visat att mycket av byggnadens originella utseende bevarades och 
restaureringsarbeten förekom endast när praktiska behov uppkommit. En vestibul och 
portöppning vid den södra sidan konstruerades efter byggandes konvertering till en katedral 
på 600-talet. Övriga konstruktioner; Upphöjning av taket, installationen av fönstret, bygget av 
en sektion till kyrkokören och sakristan skede efter 1600-talet. I samband med 
restaureringsarbetena uppkom flera antikt stenmaterial som hade återanvänds inom den 
kristna medeltiden inredningen i katedralen. Anledningen till återanvändandet av det antika 
materialet kan ha varit materialets dyrbarhet som ofta bestod av marmor, men det kan även 
funnits en symbolisk mening. Viktigt att notera är att ett motiv med kejsaren Diocletianus 
fanns kvar på vägen i katedralen ända fram tills att ett fönster installerades år 1615. 
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De inristade korsen på katedralens yttre väggar och vandaliseringen av kejsaren Diocletianus 
sarkofag är tecken på de tidigt kristnas hämnd. Denna typ av hämnd kan även igenkännas i 
Ivana Nina Unković studie om sfinxarna som hittades i Diocletianus palats. Detta 
uppmärksammar jag under rubriken 2.2. tidigare forskning. Där framgår det att en liknande 
vandaliseringen av samtliga sfinxarna indikerar att detta varit medvetna handlingar för att 
förstöra det symboliska värdet som representerar Kejsaren Diocletianus roll som härskare, 
hans heder och status som sfinxarna troligen representerat.  Vandalisering skedde troligen 
under 400-talet. 
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5. Slutdiskussion 

Genom denna studie har jag visat att kejsaren Diocletianus förföljelse av kristna under 300-
talet som jag tar upp under rubriken 2.1.3 Diocletianus ledde högst sannolikt till att hans 
sarkofag, mausoleets väggar och sfinxarna som alla innehade en symbolisk innebörd 
vandaliserades. Genom att förstöra sfinxarna som symboliserade en härskares heder och status 
hämnades den kristna befolkningen på kejsare Diocletianus på ett symboliskt plan. De 
inristade korsen kan ha förekommit vid ett ännu tidigare skede vid 300-talet då det kristna 
samhället inte innehade ett lika stort inflytande i regionen och då det inte var lika lätt att 
vandalisera de antika lämningarna lika öppet som senare med sfinxarna. Eftersom dessa kors 
enbart förekommer på de utvändiga väggarna och inte inne i byggnaden kan dem ha varit 
diskreta handlingar som förekommit när palatset fortfarande vaktades. Detta kan även vara 
anledningen till att motivet av Diocletianus fanns kvar på den invändiga västra väggen fram 
till år 1615 och tills installationen av fönstret. Eskalerade hot av en invasion och en svag 
romersk militär som lede till att Diocletianus palats övergavs från 400-talet till år 614 kan ha 
varit en bidragande orsak till att Diocletianus mausoleum låg oberört under en stor del av 
medeltiden. När Diocletianus palats återigen befolkades år 614 hade redan över 300 år gått 
sedan Diocletianus förföljelse av de kristna. Tidsfaktorn verkar ha haft en stor betydelse då de 
tidigt kristnas önskan att hämnas på Diocletianus troligtvis avtagit eller glömts bort vid denna 
tidpunkt precis som sfinxarna och deras symboliska innebörd.  Mausoleet som vid 600-talet 
konverterades till en katedral tilläts därför ha kvar motivet av Diocletianus och inredningen 
sågs troligviss enbart som dekorativa element, precis som med sfinxarna. Ytterligare en 
bidragande faktor till att de antika lämningarna bevarades i katedralen kan ha varit de 
immigrerade kroaterna som kom i samband med befolkandet av palatsen år 614. Kroaterna 
utrycker vid denna tid en dominant befogenhet i regionen när de utropade de två 
furstendömena och integrerade sina slaviska namn på lokalbefolkningen. Dessutom var 
många av kroaterna hediska fram till 800-talet och kan därför ha saknat sympati med de 
kristna i regionen. Då Diocletianus förföljelsen inte påverkat kroaterna personligen eller deras 
religiösa tro, så hade de till stora delar hedniska kroaterna som styrde i regionen inte någon 
personlig anledning till att förstöra de antika lämningarna. 

Från 600-talet fram till slutet av 1100-talet hade kroaterna lyckats moderniserat militären, 
utropat kungariket Kroatien, utvidgad sina landsområden och lyckats framställa kungariket 
som en dominerande makt i den medeltida regionen. En nationalistisk reaktion framträdde i 
regionen, troligen likt den svenska nationalistiska reaktionen som växte fram under Sveriges 
storhetstid på 1500–1600-talet, och uppmuntrades av kungamakten. Det svenska kungariket 
uppmuntrade vid denna tid utförande av historisk arkeologi där studier av textuella källor och 
runskrifter prioriterades med syfte att påvisa Sveriges forntida storhet och kungahusets rätt till 
tronen. Därmed legitimerades även Sveriges ambitioner att erövra omkringliggande 
landsområden (Goldhahn 2005: 5). Att uttrycka denna typ av propaganda genom arkeologiska 
undersökningar var troligen extremt prioriterat för den svenska staten under denna tid. Sverige 
deltog i flera krig mot främst Polen, Ryssland och Danmark. Att därmed inte ha medel och 
lågklassen av den svenska befolkningen på sin sida skulle vara en katastrof för den styrande 
eliten och Sveriges militära framgångar i Europa. Den arkeologiska propagandan höjde 
troligen moralen för de svenska soldaterna och gjorde att majoriteten av samhället var på 
statens sida, samhället accepterade därmed de svåra förhållanden som ofta uppkommer med 
krigsförande länder. Kungariket Kroatien hade troligen liknade visioner. Genom att studera de 
historiska källorna från antiken kunde riket påvisa sin forna storhetstid och hävda sin rättighet 
till territoriet som en gång tillhört den forna romerska provinsen av Dalmatien.  Ruinerna från 
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Diocletianus palats och Salona utgjorde även ett fysiskt bevis till propagandan och myterna 
som även hjälpte till att skapade den kroatiska identiteten.  

När kungariket Kroatien förlorade kriget efter en dispyt om tronen med kungariket Ungern 
blev kroaterna tvingade att ingå i en politisk union med ungrarna vid slutet av 1100-talet. Den 
kroatiska storhetstiden fick ett abrupt slut. Kroaterna förlorade sin självständighet och blev 
tvungna att lyda under den ungerska kungen. När samhällen hamnar inom svåra kriser som 
skett i spåren av extrema situationer, så som krigskatastrofer, har frågor som rör kultur och 
identitet en högt stående bemärkelse inom den politiska och samhällets agenda (Goodwin 
2014: 29). Det påtvingade formandet av den politiska unionen med kungariket Ungern tror jag 
är anledningen till att kroaterna började romantisera den forna kroatiska storhetstiden och dess 
hedniska ursprungsmyter. Ett behov att distansera sig från ungrarna uppkom i samhället som i 
Dalmatien ledde till bygget av kampanilen på Sankt Domnius katedral. Kampanilen byggdes 
med material från det antika romerska arvet, och mycket av materialet hade en symbolisk 
innebörd som medvetet valdes ut. När Kampanilen stod klar blev det ett slags monument som 
symboliserade den kroatiska identiteten. Att det dalmatiska samhällets värnande om Sankt 
Domnius katedralen är synligt i den noggranna dokumentationen som följde efter de många 
restaureringsarbetena som skede på katedralen från medeltiden och framåt. Dokumentationen 
skulle inte ske så utförligt om inte allmänhetens intresse om katedralen fanns. Inskriptionerna 
på katedralen från 1600-talet och framåt påvisar även detta faktum. Katedralen väggar 
inristades med både initialer och hela namn med datum. Det blev ett sätt för människor att 
sätta sitt eget spår på byggnaden som alla i staden kunde se. De insåg själva betydelsen av 
katedralen och visste att byggnaden var så pass viktig och därför skulle inskriptionerna stå 
kvar i flera generationer framåt. 

Mer utförliga studier om de inristade korsen som återfinns på katedralens väggar bör göras. 
Vilka typer av kors, när de inristades, vad de specifika korsen symboliserar och vilka andra 
ställen de förekommer på kan vara ett intressant ämne för vidare forskning som kan bidra till 
en förståelse av den större kontexten inom detta ämne.  
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6. Sammanfattning  

Studien, Sankt Domnius katedralen i Split, är skriven för att undersöka hur Sankt Domnius 
katedralen påverkats av de samtida historiska kontexterna och hur förändringarna är synliga 
på byggnaden. Frågeställningen som jag har försökt att besvara är: Hur har det kristna 
samhällets förhållande till det antika arvet och de antika lämningarna påverkat bygget av 
Sankt Domnius katedralen under den tidigtmedeltida till högmedeltida perioden? Vilka 
historiska kontexter kan ha influerat de kristna samhällets förhållande till det antika arvet och 
de antika lämningarna? 

För att besvara min frågeställning har jag gjort en utförlig beskrivning av relevanta historiska 
processer och personer inom den dalmatiska regionen från den kroatiska antiken fram till 
högmedeltiden på 1200-talet. Genom att sedan studera tidigare forskning av den tillbyggda 
kampanilen och sfinxarna hittade i området, tillsammans med en utförlig undersökning av 
historian och restaureringsarbeten på den ursprungliga mausoleum byggnaden som idag utgör 
katedralen och egna observationer på plats, som påvisat inristade kors och namninristningar 
har jag kunnat dra mina slutsatser.  

 

Resultatet sammanfattas med att det antika arvet och de antika lämningarna i Diocletianus 
palats blev hatade och förbjudna av de tidigt kristna från 300–400-talet. De tidigt kristna valde 
att vandalisera material med symbolisk innebörd som hämnd för den förföljelse som kejsare 
Diocletianus hade utfört på de kristna i början av 300-talet. De kristnas hämnd resulterade 
bl.a. i att Diocletianus sarkofag och sfinxar som återfanns i palatset och representerade hans 
heder och status blev förstörda. Väggarna på hans mausoleum inristades troligen även vid 
denna period med kors. Från 400-talet fram till 600-talet blev palatset övergivet efter 
oroligheter i regionen. När palatset återigen befolkades på 600-talet var de en gång hatade och 
förbjuda antika lämningarnas sanna symboliska betydelser bortglömda eller obetydliga för 
invånarna. Vid denna tid konverterades Diocletianus mausoleum till en katedral och troligtvis 
valdes just Diocletianus mausoleum eftersom byggnaden hade ett centralt läge i staden och en 
exklusiv inredning. Byggnaden valdes troligen av praktiska anledningar och inte som någon 
form av hämnd från de kristna, detta tror jag var anledningen till att ett centralt motiv av 
Diocletianus lät varas kvar i byggnaden ända fram till 1600-talet, då det revs ner när ett 
fönster skulle installeras. Efter att kroaterna upplevt en storhetstid och expanderat sina gränser 
under stora delar av medeltiden uppkom en fejd om rättigheterna till tronen med den ungerska 
kungen. När kungariket Kroatien sedan förlorade ett krig mot kungariket Ungern vid slutet av 
1000-talet, tvingades kroaterna in i en politisk union och förlorade sin självständighet. Det 
kroatiska samhället började romantisera den forna storhetstiden och utryckte det i samband 
med det påbörjade byggandet av kampanilen vid Sankt Domnius katedralen. Kampanilen som 
stod klart på 1200-talet byggdes medvetet av antikt material som innehade en symbolisk 
betydelse som kunde sammanbindas till den antika förhistorien i regionen. Kampanilen som 
byggdes med material från de antika lämningarna blev ett monument som förespråkade den 
kroatiska identiteten.   
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Figur 2. Sfinx framifrån. Fotograf: Romana Ljubetić. Sida 14. 

Figur 3. Sfinx profil. Fotograf: Romana Ljubetić. Sida 15. 

Figur 4. Sankt Domnius katedralen invändigt. Fotograf: Amanda Santic. Sida 16 

Figur 5. Inristade kors på katedralen. Fotograf: Romana Ljubetić. Sida 18 

Figur 6. Inristade kors på katedralen. Fotograf: Romana Ljubetić. Sida 18 

Figur 7. Inristad Inskription på katedralen. Fotograf: Amanda Santic. Sida 18. 
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