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Abstract 

     In 293 A.D, the emperor Diocletian introduced the tetrarchy. Each one of the four 

emperors was to rule one part of the Roman empire so the stability could be assured. But as 

most of the Roman emperors, all of them sought to rule the empire by themselves. Between 

the years 309-313 most of the candidates to the imperial office died or were killed in internal 

wars. Some of them were strangled, some of them died a natural death, and some of them 

were forced to commit suicide. On 28
th

 of October 312 Constantine defeated Maxentius at the 

Milvian bridge, just north of Rome. 

      Maxentius rejected, just like Constantine, the tetrarchic system. He did not persecute 

Christians as his predecessors did, and he wanted to revive Rome as capital of the empire. He 

began extensive building projects concentrated in the center of the capital, and he revived and 

expanded the Forum significantly.  

Maxentius saw himself as the protector of his own city, Rome. He used various legends and 

images, such as the shewolf with Romulus and Remus, the god Mars, Castor and Pollux, the 

goddess Roma and the temple of Jupiter, which all express the concept romanitas. Some 

might say that romanitas was the leading idea of Maxentius‟ propaganda. 

Constantine saw the monuments in Rome that Maxentius had built as symbols of his 

opponents tyranny, and he replaced them with new ones. Maxentius had defined himself as 

the protector of the city of Rome and it´s keeper. Constantine, with the view that the former 

emperor was a dictator and a tyrant, defined himself as the liberator 

     At the end of all this, how did Constantine manifest himself in the city of Rome after 28
th

 

of October 312? Why does he start to build so immensely? And, where was his buildings and 

monuments located in relation to the buildings of Maxentius? What are the topographical 

differences?  
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1.Inledning 

1.1 Presentation av ämne och målsättning 

     Följande uppsats kommer att redogöra för hur Konstantin manifesterade sig själv 

topografiskt i Rom efter segern mot Maxentius år 312. Begränsningen kommer att vara 

innanför den Aurelianska muren, och koncentreras på perioden från slutet av år 312, fram till 

år 324-325 då Konstantin besegrade Licinius och stod som ensam kejsare över imperiet. Ingen 

vikt kommer att läggas på huruvida Konstantin var hedning eller kristen.  

1.2 Problemställning 

     De problemställningar som behandlas i uppsatsen är:  

 Hur manifesterar sig Konstantin i Rom efter segern över Maxentius?  

 Var ligger hans byggnader i förhållande till Maxentius? Finns där distinkta 
skillnader topografiskt?  

 Vilka samband kan man se? 

1.3 Forskningshistorik  

          Det har forskats en del om Konstantin den store, och merparten av denna forskning 

inriktar sig på huruvida han var kristen eller ej. Som nämndes i 1.1 kommer jag inte lägga 

någon vikt på att diskutera detta.  

     Den första moderna författare att skriva ett större omfattande verk om senantiken var 

Edward Gibbon. I sitt verk History of the decline and fall of the Roman empire beskriver han 

tiden från ca 180 e.Kr fram till renässansen.
1
 Detta är ett äldre historisk verk, skriven under 

senare delen av 1700-talet, men fortfarande ett jag vill nämna, och delvis använda i min 

uppsats. 

Gibbon försöker i sitt verk ge en förklaring till varför det romerska riket föll. Han menar att  

det romerska riket föll på grund av en rad olika faktorer. En anledning är att folket hade blivit 

svaga och saknade moral och heder. Romarna hade blivit ynkliga och mesiga.De var helt 

enkelt inte de dygdiga romare de en gång varit. Han skyller även förfallet på pretoriangardet, 

som enligt honom missbrukade sin makt med ödesdigra resultat.  

Den främsta orsaken till rikets förfall var kristendomen menar Gibbon. Den ”nya” religionen 

kom med löftet att ett bättre liv väntade efter döden, vilket skapade någon form av likgiltighet 

inför det nuvarande livet, och till slut en likgiltighet inför att offra sig för Rom. 

Förgrundsfiguren för allt detta var Konstantin. Gibbon ser honom som en krigshjälte, men 

även som en politiker som genom att utnyttja kristendomen både kom att bli ”den store” och 

orsaka imperiets fall. 

Gibbon utmanade och ifrågasatte kyrkohistorien, något som sällan hänt tidigare. För Gibbon 

var kyrkans historieskrivning endast sekundära källor och han använde hellre primära källor, 

d.v.s. de källor som var samtida med den period han skrev om. 

                                                             
1 Dock nämner han även en del från tiden efter Domitianus, men verket koncentreras på tiden efter Marcus 

Aurelius. 
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     Jacob Burckhardt beskriver i sin The Age of Constantine the Great (1852) övergången 

mellan hedendom och kristendom i Rom. Han avfärdar Eusebius beskrivningar av kejsaren 

som en kristen hjälte, och håller sig i princip på samma sida som Gibbon. Han håller dock inte 

med om att Konstantin skulle vara orsaken till imperiets fall. Burckhardt ger en bild av en 

föränderlig period, farlig och omoralisk men myllrande av religiös och kulturell aktivitet. Han 

argumenterar för att kejsaren var likgiltig inför religionen och att han även sympatiserade med 

hedendomen, och att han på detta sätt höll sig på båda sidor.  

Burckhardts Konstantin var enbart intresserad av kristendomen p.g.a. de politiska fördelar den 

kunde ge honom, men han argumenterar även för att kristendomens framväxt under denna 

period var oundviklig och nödvändig. 

     Timothy D Barnes använder, i sin Constantine and Eusebius (1981), alla Eusebius verk, 

och använder dem kritiskt. Först placerar han dem i sin historiska kontext. Han redogör för 

Konstantins liv från hans födelse, hans väg till makten och vidare till hans seger över Licinius 

år 324. Barnes menar att kristendomen hela tiden fanns hos Konstantin och kom före hans 

politiska mål. Han menar att mycket av de kristna attityder i det romerska samhället som blev 

särskilt tydliga under Konstantin, redan fanns där innan slaget vid Pons Mulvius. Till slut 

redogör han för det nya kristna imperiet i vilket både Konstantin och Eusebius spelade en stor 

roll. 

     Andra moderna författare har skrivit om Konstantin med bakgrund i de ovanstående, t.ex. 

Averil Cameron, John Curran, Ross Holloway och även Noel Lenski. Den sistnämnde menar 

att Konstantins tid är en av de mest fruktbara perioderna av historiska förändringar i antiken.
2
 

Dessa anser jag sammanfattar perioden på ett mera komplext sätt. 

2. Materialbeskrivning och metod 

     De antika källor från Konstantins tid som kommer att användas i uppsatsen är Eusebius 

’Vita Constantinii’ och ‟Historia Ecclesiastica‟, ’Liber Pontificalis’, Ammianus Marcellinus 

’Historia Romana’,  Aurelius Victor ’De Caesaribus’. För den topografiska delen kommer 

regionkatalogerna, ‟Notitia‟ och ‟Curiosum‟, som nedtecknades på 300-talet, att användas. 

Dessa ger en relativt tydlig bild av den romerska topografin som den såg ut under den tid 

uppsatsen handlar om.  

Jag kommer även att använda tidigare antika källor i uppsatsen, och detta för att de ger viktig 

och relevant information om den romerska topografin och dess byggnader. Dessa tidigare 

källor är Horatius ‟Epoder‟ och ‟Satirer‟, Plinius d.ä. ’Naturalis Historia’, Martialis 

‟Epigrammata‟, Tacitus ‟Annales‟ och Suetonius ‟Kejsarbiografier‟. 

     För topografin kommer de något gamla, men fortfarande pålitliga „Pagan and Christian 

Rome‟ av Lanciani från 1892, och ’Topographical dictionary of ancient Rome’ av Platner & 

Ashby från 1929 att användas. De mer moderna ’Guida di archaeologia di Roma’ av Coarelli, 

Krautheimer´s ‟Three christian capitals: topography and politics’, Marlowe´s artikel 

’Framing the Sun: the Arch of Constantine and the Roman Cityscape’, Toynbee & Perkins 

„The Shrine of St Peter and the Vatican excavations’, Claridge´s “Rome, an Oxford 

archaeological guide’ och Steinby´s „Lexicon Topographicum Urbis Romae’. Diverse kartor 

kommer även användas för denna del. 

                                                             
2 Lenski 2006, s1. 
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     De moderna monografier om Konstantin som till största delen kommer att användas är 

Lenski´s ’The Age of Constantine’, Curran´s ’Pagan City and Christian Capital’ och 

Holloway´s ’Constantine and Rome’. 

3. Analys 

3.1 Politisk bakgrund: Tetrarkin och Maxentius. 

     Då Diocletianus blev kejsare i november år 284 var Rom fortfarande den största staden i 

imperiet. Trots detta finns det bevis på att staden var förstörd och skadad. Under åren innan 

Diocletianus tillträdde hade en katastrofal brand härjat stora delar av Rom och förstört många 

viktiga byggnader i centrum som t.ex. Curian, Caesars forum, Basilica Julia och 

Graecostadium.
3
  Under 200-talet skedde även bråk och oroligheter mellan soldater och 

folket, vilket sålunda ledde till en konstant oro i staden. Roms status inom imperiet hade blivit 

mindre tydlig under två generationer före Diocletianus trontillträde. 200-talets kejsare kom 

mindre frekvent från huvudstaden och vissa av dem hade inga direkta kopplingar med Rom 

överhuvudtaget.
4
 Även senaten förlorade en del av sin makt. Aurelianus‟ stadsmur byggdes 

som ett skydd runt staden; 8m hög, 3,50m bred, med torn vid var 100:e romerska fot 

(29,6m).
5
 Den tidigare muren, Servius Tullius‟ mur, omgav endast en liten del av den ständigt 

växande staden, och behovet av en större mur växte under århundradena. Denna nya mur 

inneslöt hela Marsfältet, Pincio, områdena söder om Caelius
6
 och Aventinen

7
, Trastevere upp 

till Janiculums södra del och större delen av Esquilinen. Muren skapade en otvivelaktig 

trygghet för invånarna innanför, men visar även en tydlig instabilitet i imperiet.
8
 

På grund av yttre omständigheter som skedde i riket, skulle kejsaren vara tvungen att vara 

ständigt mobil, ständigt på sin vakt och agera som militär överbefälhavare då det behövdes. I 

ett rike så stort som det romerska var det omöjligt. Efter ett år som kejsare utsåg därför 

Diocletianus Maximianus till medkejsare, Caesar, och efter ännu ett år fick han titeln 

Augustus. Diocletianus styrde de östra delarna av riket medan Maximianus styrde de västra 

delarna. För att ytterligare underlätta rikets administrativa och militära problem tillsatte 

Diocletianus år 293 ytterligare två medkejsare. Dessa två caesares var underställda 

Diocletianus Augustus och Maximinianus Augustus och tilltänkta som deras efterträdare: 

Galerius Caesar och Constantius Chlorus Caesar.
9
 Denna nya styresform kom att kallas 

tetrarkin ”de fyras styre”. 

                                                             
3 Curran 2000, s43; Lenski 2006, s39.                             

4  Cameron 1993, s30; Curran 2000, s43; Lenski 2006, s42. 

5 Platner & Ashby 1929, s350;  Coarelli 1974, s23; Claridge 1998, s59. 

6 Via Appia som började vid Porta Capena i Servius Tullius mur, hamnade innanför Aurelianus mur, och fortsatte 

ut genom Drususbågen, Porta Appia och vidare söderut. 

7 Området söder om Aventinen hette Piscina Publica. Notitia & Curiosum, Regio XII Piscina Publica 

8 Curran 2000, s43; Lenski 2006, s53. 

9 L’Orange 1965, s42-43; Cameron 1993, s31;  Curran 2000, s44; Lenski 2006, s40. 
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De fyra tetrarkerna residerade inte i Rom utan i andra städer som låg närmre imperiets oroliga 

gränser.Nikomedia (nuv. Izmit i Turkiet) var Diocletianus säte, Sirmium (nuv. Sremska 

Mitrovica i Serbien) var Galerius säte, Mediolanum (dagens Milano i Italien) var Maximianus 

säte och Augusta Treverorum (nuv. Trier i Tyskland) var Constantius Chlorus säte. Dessa 

städer fungerade som huvudkvarter i rikets försvar mot fiender. Imperiets huvudstad var 

fortfarande Rom, men under denna period styrdes den av praefectus urbis, stadsprefekten.
10

 

Tetrarkernas jurisdiktion eller maktsfärer fastslogs aldrig i detalj under tetrarkin och under 

denna period delades inte heller riket i fyra distinkta delar. I väst kontrollerade Maximianus 

provinserna väster om Adriatiska havet och inom hans maktsfär styrde Constantius Chlorus i 

Gallien och Britannien. I öst hade Diocletianus och Galerius mer flexibel maktdelning.
11

 

Diocletianus och Maximianus abdikerade år 305 och de båda tidigare caesares, Galerius och 

Constantius Chlorus upphöjdes till augustii. Samtidigt utsågs två nya caesares: Maximinus 

Daia som Caesar under Galerius och Severus som Caesar under Constantius. Denna tetrarki, 

den andra, kollapsade dock inom kort. Constantius Chlorus avled år 306 och Galerius 

utropade Severus till ny västromersk Augustus, samtidigt som Constantius trupper utropade 

hans son Konstantin till samma position. Samtidigt kände sig Maximianus son Maxentius 

förbigången. Han besegrade Severus, tvingade honom att abdikera och lät till slut mörda 

honom år 307. Maxentius och Maximianus proklamerade sig som nya augustii vilket 

resulterade i totalt fem kejsare: Galerius, Konstantin, Maximianus och Maxentius som 

augustii och Maximinus Daia som Caesar.
12

 

I Carnuntum vid Donau sammakallades år 308 ett möte mellan kejsarna. Man beslöt att 

Licinius skulle bli Augustus i väst med Konstantin som Caesar och i öst skulle Galerius förbli 

Augustus med Maximinus Daia som Caesar. Maximianus skulle abdikera samtidigt som 

Maxentius förklarades som usurpator.
13

 Överenskommelsen blev förödande eftersom 

Maxentius redan de facto kontrollerade Italien och Afrika och varken Konstantin eller 

Maximinus Daia kunde acceptera Licinius som överordnad kejsare. Man försökte lösa 

situationen genom att ge Konstantin och Maximinus Daia titeln filius augustii, men år 309 

erkändes slutligen de båda som augustii. Riket hade nu fyra augustii.
14

 

Mellan år 309 och 313 avled eller mördades de flesta tronpretendenterna. Konstantin såg till 

att få Maximianus strypt år 310, Galerius dog en naturlig död år 311, Maximinus Daia begick 

självmord i Tarsus efter att ha nedgjorts av Licinius år 313, och Maxentius besegrades av 

Konstantin i slaget vid Pons Mulvius år 312.
15

 År 313 återstod slutligen bara två kejsare: 

Konstantin i väst och Licinius i öst. Tetrarkin hade upphört.  

     Maxentius förkastade, precis som Konstantin, det tetrarkiska systemet. Han förföljde inte 

de kristna som hans föregångare hade gjort, och han ville återuppliva Rom som imperiets 

                                                             
10

 Lenski 2006, s41. 

11 Cameron 1993, s31; Lenski 2006, s41-42.                              

12 Cameron 1993, s46; Lenski 2006, s42-43. 

13 Någon som med våld tillskansar sig makt. 

14 Lenski 2006, s43. 

15 Curran 2000, s67-68. 
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huvudstad.
16

 Han påbörjade omfattande byggnadsprojekt koncentrerade i huvudstadens 

centrum. Han återupplivade Forum och utökade området betydligt, och överträffade de 

tetrarkiska byggnadsverken.
17

 Dessa byggnader stod som ständiga påminnare till folket om 

Maxentius engagemang i staden.  

Grunden för Maxentius makt i Rom var pretoriangardet och hans eget kavallerigarde, equites 

singulares. Maxentius såg sig själv som sin stad Roms bevarare,  conservator urbis suae, en 

slogan som uppträder på hans mynt.
18

 Han använde en rad olika legender och bilder, såsom 

varginnan med Romulus och Remus, guden Mars, dioskurerna, gudinnan Roma och 

Jupitertemplet, som alla uttrycker begreppet romanitas, ”romerskhet”. Det är ett så distinkt 

drag att det länge har setts som den ledande idéen i Maxentius propaganda.
19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Curran 2000, s68. 

17 Curran 2000, s68; Lenski 2006, s68. 

18 Cullhed 1994, s46; Lenski 2006, s62. 

19 Cullhed 1994, s45; Lenski 2006, s62.                              
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3.2 Konstantins Rom 

 

Fig 1: Karta över Rom. Konstantinska byggnader märkta med rött. Efter Platner & Ashby 1929. 

     Maxentius byggnader i Rom stod som minnesmonument över de sex år han var kejsare, en 

olaglig position enligt Konstantin. De uppenbara försök som Maxentius genomförde, som 

conservator urbis, kom systematiskt att ersättas av nya av Konstantin, med i princip samma 

syfte. Maxentius definierade sig själv som staden Roms bevarare och upprätthållare. 

Konstantin, med åsikterna om att den förre varit diktator och tyrann
20

, definierade sig själv 

som liberator, befriaren.
21

 

Konstantin ville visa sig som denne liberator, och kom att börja där Maxentius som mest hade 

betonat sin egen romanitas. Den tidigaste av hans kyrkor, Lateranbasilikan, byggdes vid 

platsen där Maxentius hade haft sitt eget kavallerigarde.  

Även om Konstantins mest revolutionära byggnadsprojekt innebar kristen arkitektur, 

försummade han inte sina skyldigheter inför det romerska hedniska folket. Han ignorerade 

inte heller det som var den kejserliga traditionen: byggandet av monumental arkitektur.  

     När Konstantin utnyttjade sin seger, kan man varken prisa honom för barmhärtighet eller 

klandra honom för överdriven stränghet menar Gibbon.
22

 Han menar att Konstantin 
                                                             
20 Euseb. Hist.Eccl. 14.1 

21 Cullhed 1994, s94; Curran 2000, s76; Lenski 2006, s72. 

22 Gibbon 1776-88, s229; Även Lenski 2006, s70.                              
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tillämpade samma metoder som i händelse av ett nederlag skulle ha drabbat honom själv och 

hans familj, vilket innebar att han lät döda tyrannens två söner och utrotade hela hans släkt
23

. 

In the use of the victory, Constantine neither deserved the praise of clemency nor incurred the 

censure of immoderate rigor. He inflicted the same treatment to which a defeat would have 

exposed his own person and family, put to death the two sons of the tyrant, and carefully 

extirpated his whole race. The most distinguished adherents of Maxentius must have expected 

to share his fate, as they had shared his prosperity and his crimes; but when the Roman 

people loudly demanded a greater number of victims, the conqueror resisted with firmness 

and humanity those servile clamors, which were dictated by flattery as well as resentment. 

Ur Gibbon, ‘The decline and fall of the Roman empire.
24

 

 

3.2.1 Lateranbasilikan 

     Före toleransediktet år 313, som innebar fri religionsutövning för alla i imperiet, hade de 

kristna träffats  i hemlighet och på enkla ställen, oftast kristnas egna hus, av vilka ett antal är 

kända genom arkeologiska undersökningar.
25

 En del av de antika källorna talar om kristna 

kyrkor före Konstantins tid, men ofta i samma kontext som  förföljelser och avrättningar.
26

 

Därför är det svårt att säga just hur innovativ konstruktionen av Konstantins första kristna 

basilika var, men det är säkert att det före denna inte funnits någon kyrka i denna storlek och 

omfattning. Byggandet av Lateranbasilikan kan ha påbörjats redan i november 312 , vilket 

skulle betyda att detta var ett av kejsarens första projekt efter slaget vid Pons Mulvius.
27

 

     Placeringen av denna första stora kristna byggnad i Rom är intressant ur ett topografiskt 

perspektiv. Precis innanför den aurelianska muren vid Porta Asinaria fanns castra nova 

equitum singularium, kejsarens kavallerigarde. Fortet hade etablerats under Septimius 

Severus, och var fortfarande i bruk år 312. Maxentius höll sitt kavallerigarde här, och efter 

slaget vid Pons Mulvius upplöste Konstantin gardet och rev fortet. Det har argumenterats för 

att kejsaren valde denna plats i utkanten av staden för att undvika att uppröra den till största 

delen fortfarande hedniska aristokratin i Rom.
28

 Även om valet av plats visar ett listigt 

politiskt drag av Konstantin, så visar det också att det var ett logiskt och praktiskt beslut. 

Marken var under direkt kejserlig kontroll, och det hade varit svårt att hitta en lika stor yta 

längre in i staden. Ändå måste det ha varit slående för den romerska befolkningen att ett stort 

monument till den kristna religionen stod vid samma plats där en hednisk kejsare hade haft en 

av sina främsta försvarslinjer. Curran kommer med tre anledningar till varför Konstantin 

valde att bygga just här. För det första var området kejserlig mark, och därmed praktiskt för 

kejsaren att bygga på. För det andra var Caelius ett respektabelt och välbärgat område i 

                                                             
23

 Gibbon 1776-88, s228-229. 

24 Gibbon 1776-88, s228-229. 

25 Lanciani 1892, s111-112; Krautheimer 1980, s18; Toleransediktet år 311 gällde bara Galerius del av imperiet. 

26 Lenski 2006, s282. 

27 Curran 2000, s94-95. Slaget stod 28 oktober år 312. 

28 Barnes 1981, s49; Curran 2000, s95-96; Holloway 2004, s74-75; Lenski 2006 s283.                           
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staden, och passade utmärkt som säte för den romerska biskopen. I närheten låg dessutom 

Sessorium, palatset där kejsarmodern Helena residerade. Den tredje och sista anledning som 

Curran visar är det faktum att detta var platsen där Maxentius hade hållt sitt kavallerigarde. 

Alltså, ett utmärkt tillfälle för Konstantin att visa sin status som liberator.
29

 

Det var ett tätbebyggt område han valde att bygga denna första kristna basilika på. Det 

tillhörde region V Esquiliae, och innehöll bl.a. 15 aedes (helgedomar), 3850 insulae 

(bostadshus),  180 domus (boningshus), 22 horreae (lagerlokaler), 75 balneae (mindre 

badhus) och 15 pistrinae (bagerier).
30

 

 

Fig 2: Plan över Lateranbasilikan. Från LTUR, vol. 4. 

     Kyrkan är en stor struktur, över 300 fot lång från dess entre till dess ursprungliga absid. 

Den byggdes som en romersk basilika, med mittskepp och två sidoskepp. Bronsdörrarna som 

sitter i huvudentrén (nordöstra delen) togs 1660 från Curian på Forum Romanum. Vid den 

södra änden av entrétrappan står en kolossal marmorstaty av en kejsare i militärutrustning. 

Man trodde först att den föreställde Konstantin, men det har visat sig vara hans son, 

Constantius II, och denna tros ha stått i Konstantins termer, som en del av en grupp.
31

 

Den färdiga kyrkan skulle inte ha setts som ovanlig av en romare. Även om det kunde verka 

konstigt att en så stor byggnad tillägnades den kristna tron, var den arkitektoniska typen 

välbekant; den rektangulära planen, kolonnraderna, kleristoriefönster, den lilla ljusöppning 

som fanns i taket, och ingången som vette mot öst.
32

 Medan många allmänna basilikor hade 
                                                             
29 Curran 2000. S95-96. 

30 Notitia & Curiosum, Regio V Esquiliae. 

31 Claridge 1998, s349-350. 

32 Holloway 2004, s89; Lenski 2006, s284. 
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ingångar på långsidorna och absider på varje kortsida, så fanns det även de som hade ingång 

på en kortsida och en absid på den motsatta sidan.  

 

Fig 3: San Giovanni in Laterano. Foto: Sara Lindvall. 

Konstantin lät bygga ett dopkapell bakom absiden 
33

, och gav även biskopen en bostad, det 

tidigare Lateranpalatset som tillhört den aristokratiska släkten Lateranus
34

. Dessa hade bott 

här sedan senrepubliken och tidig kejsartid, och verkade som administratörer för olika kejsare. 

Palatset konfiskerade av kejsar Nero, då Plautius Lateranus avrättades för sin medverkan i 

Pisos konspiration,
35

 och kom under Konstantins ägo efter att han år 307 gift sig med Fausta, 

Maxentius syster. Äktenskapet kan ha varit ett försök att reparera den sönderfallande 

tetrarkin.
36

  

     Obelisken som står på dagens Piazza di San Giovanni in Laterano hittades 1587 delad i tre 

delar, och begravd ca 7m under marken. Den sattes upp samma år på sin nuvarande plats av 

påve Sixtus V.
37

 Den är ursprungligen från Egypten, som alla obelisker från denna tid, och 

sattes upp på 1600-talet f.Kr. i Ammontemplet i Thebe. Augustus funderade på att ta hem den 

till Rom, men det var  Konstantin som fraktade den nedför Nilen. Men, den stannade i 

Alexandria. Inte förrän Constantius II tog sig an projektet kom den till Rom, år 357,
38

 och 

                                                             
33

 Holloway 2004, s91. 

34 RE XXI:1, s.v. “Plautius”, 1951.                            

35 Masson 1965, s310. 

36 Holloway 2004, s93; Lenski 2006, s285. 

37 Platner & Ashby 1929, s367. 

38 Amm. Marc. 17.4.13-16. 
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sattes upp på spinan på Circus Maximus. Obelisken är av röd granit, 32,5 m hög, den största i 

världen och den sista att komma till Rom.
39

   

     En ryttarstaty i brons, som är känd sen slutet på 700-talet, stod i närheten av 

Lateranbasilikan och var allmänt känd som Konstantin den store. På 1400-talet upptäckte man 

att statyns riktiga identitet var Marcus Aurelius.
40

 Numera står denna staty i de Capitolinska 

museerna i Rom.
41

 

3.2.2 Sessorium 

     I det sydvästra hörnet av staden, vid Esquilinens sluttningar, strax innanför Aurelianus 

mur, fanns ett palatskomplex som troligen byggdes under Septimius Severus.
42

 Komplexet 

bestod av bostad, trädgårdar, och ett allmänt bad. Kejsar Heliogabalus använde palatset och 

byggde ut komplexet med en circus, Circus Varianus,
43

 och en amfiteater, Amfiteatrum 

Castrensis
44

. Han byggde i närheten även ett tempel åt Sol Invictus Elagabal.
45

 

Palatskomplexet ingick i samma område som Lateranbasilikan, region V Esquiliae.
46

 

Sessorium nämns hos Horatius, som var samtida med Caesar, i hans verk Epod. och Sat. Det 

står att fattiga och kriminella begravdes utanför Porta Esquilina, eller på Esquilinen in qua est 

Sessorium. Palatset ligger i själva verket 1,4 km från porten.
 47

 In qua est Sessorium måste 

betyda att området kallats så, eller att det redan under denna tid fanns en större byggnad med 

detta namn. Det som återstår av palatset idag är en del av en paviljong och den del som 

Konstantin och modern Helena lät göra till kyrka. 

                                                             
39 Platner & Ashby 1929, s368. 

40 Claridge 1998, s 236. 

41 Den staty som står mitt på Piazza di Campidoglio är en kopia.                           

42
 Coarelli 1998, s189; Lenski 2006, s281. 

43 Döpt efter kejsaren själv, Varius Avitus Bassianus.  

44 Clarridge 1998, s21. 

45 Vid Ad Spem Veterem. 

46 Notitia & Curiosum, Regio V Esquiliae. 

47 Hor. Epod. 5.100; Hor. Sat. 1.8.11; Platner & Ashby 1929, s488. 
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Fig 4: Santa Croce in Gerusalemme. Foto: Sara Lindvall. 

     Konstantin konverterade en stor hall i Sessorium till en kyrka kallad Hierusalem
48

, Basilica 

Heleniana eller Sessoriana.
49

 I sin expanderade form kom den att kallas Santa Croce in 

Gerusalemme.  

Kyrkan byggdes dels för Helenas kristna tro, och hennes behov av ett tempel eller 

gudstjänstlokal, och dels för att bevara de heliga reliker hon funnit under en pilgrimsresa till 

Jerusalem. Kejsar Hadrianus beordrade att det skulle byggas hedniska tempel på Golgata och 

på platsen för Jesu grav, så att minnet av händelser förknippade till de kristna kunde falla i 

glömska. Med slutet av förföljelserna och toleransediktet år 313, lät Konstantin riva de 

hedniska templen och istället resa ett stort kristet tempel på platsen. Det var vid denna tid 

Helena befann sig i Jerusalem. Efter rivingen av de hedniska templen, hittade Helena en bit av 

Jesu kors. Hon lät dela den i tre delar; en bit blev kvar i det nya kristna templet, en bit 

skickades till Konstantinopel och den tredje tog hon med sig hem till Rom. Senare, under 

1700-talet, skulle biten av korset delas i två; en blev kvar i Helenas kyrka, och den andra 

hamnade i Peterskyrkan. Hon tog även med sig inskriften från Jesu kors, INRI, 
50

 och ett spik. 

Hon ska även ha tagit med sig jord från Golgata till Rom, och sedan spridit det på golvet i den 

nya kyrkan.
51

 Enligt Eusebius ska Helena varit runt 80 år då hon återvände från Jerusalem,
52

 

och detta skulle då inträffat runt år 326-328, eftersom hon föddes mellan år 248 och 250.
53

 

 

                                                             
48

 Liber pont 34.22; Krautheimer, Corbett and Frazer 1965, s43; Blaauw 1997; Lenski 2006, s285. 

49 www.basilicasantacroce.com/basilica_storia.aspx 2010-03-06; Holloway 2004, s69. 

50 Iesus Nazareus Rex Judorum (Jesus från Nasaret, Judarnas konung). 

51 Därav namnet på kyrkan, Hierusalem. 

52Euseb.  Vit.Const. 3.46. 

53 Linders  1998, s 137. 

http://www.basilicasantacroce.com/basilica_storia.aspx
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3.2.3 Konstantins triumfbåge 

     Triumfbågen, rest och dedicerad under Konstantins tionde regeringsår (år 315) som ett 

segermonument över segern över Maxentius tre år tidigare. En inskrift som repeteras på båda 

sidor förklarar dess ändamål: 

IMP(eratori) CAES(ari) FL(avio) CONSTANTINO MAXIMO 

P(io) F(elici) AUGUSTO S(enatus) P(opulus) Q(ue) R(omanus) 

QUOD INSTINCTU DIVINITATIS MENTIS 

MAGNITUDINE CUM EXERCITU SUO 

TAM DE TYRANNO QUAM DE OMNI EIUS 

FACTIONE UNO TEMPORE IUSTIS 

REM PUBLICAM ULTUS EST ARMIS 

ARCUM TRIUMPHIS INSIGNEM DEDICAVIT 

Till imperator Caesar Flavius Constantinus den store 

 plikttrogen och gynnad av lyckan 

 som på grund av gudomlig inspiration  

och sin egen stora ande på samma gång besegrade 

 med sin här, tyrannen och hans  

fraktion  i ett rättfärdigt slag 

 och hämnades republiken  

dedicerade senaten och det romerska folket denna triumfbåge 
54

 

 

Den nämnda tyrannen är Maxentius. 

     Triumfbågen liknar i storlek och utförande den till Septimius Severus inne på Forum 

Romanum; ca 21m hög, 25.6m bred och 7m djup. Den centrala passagen är 12m hög och de 

två sidopassagerna är vardera 7m höga. Bredvid varje valv sitter kolonner av gul numidisk 

marmor.
55

 Av de åtta ursprungliga återstår nu endast sju. Den åttonde kolonnen sitter numera i 

Roms domkyrka, San Giovanni in Laterano. 

                                                             
54 CIL VI:1 1139; Översatt från Claridge 1998, s272. 

55 Claridge 1998, s273; Holloway 2004, s37. 
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Grunden av den konstantinska strukturen är, som den severiska, av en grå-vit prokonnesisk 

marmor.
56

 Vissa forskare påstår att marmorn är återvunnen och tagen från ett äldre antikt 

monument. Frothingham kom till slutsatsen att åtminstone två olika triumfbågar har varit 

källan, och att en av dem hade varit dedicerad åt Lucius Verus. Han ser två olika stilar i 

panelerna, en mer hellenistisk och en andra mer romersk. I argumenten för en triumfbåge åt 

Lucius Verus lägger Frothingham fram att det på den panel längst till höger på den norra 

sidan visar två olika porträtt, medan den på den södra sidans högra panel endast visar ett 

porträtt.
57

 Han ser tvåporträtts-standarden som ett bevis för sin Lucius Verus teori, eftersom 

han under en tid var medkejsare till Marcus Aurelius. Detta betyder nödvändigtvis inte att det 

måste vara dessa två som avporträtterats, utan det kan självfallet vara vilka två kejsare som 

helst, eller en kejsare och en son, hans närmste man, eller hans efterträdare. Holloway skriver 

att det kan även ha varit kejsar Commodus.
58

 De flesta forskare verkar dock överens om att 

det rör sig om två triumfbågar som använts, Trajanus‟ och Hadrianus‟ triumfbågar.
59

 

Medan särskilda delar av skulpurerna som smyckar bågen höggs särskilt för Konstantin, så 

härstammar en del av dem från tidigare perioder. De verkar dock inte ha varit slumpmässigt 

utvalda, såsom ordet spolia
60

 kan antyda. De verkar nogrannt ha valts ut för att de passade den 

konstantinska propagandan. Gibbon beskriver det så här: 

The triumphal arch of Constantine still remains a melancholy proof of the decline of the arts, 

and a singular testimony of the meanest vanity. As it was not possible to find in the capital of 

the empire a sculptor who was capable of adorning that public monument, the arch of Trajan, 

without any respect either for his memory or for the rules of propriety, was stripped of its 

most elegant figures. 

Ur Gibbon, History of the decline and fall of the Roman empire.
61

 

     Källorna nämner inte Konstantins triumfbåge, eller någon annan triumfbåge vid den plats 

den idag står. Den uppträder i 1500-talsgraveringar av Du Prac, och ännu senare av Piranesi, 

Rossini med flera. I modern litteratur diskuterade Rodolfo Lanciani bågen, och placerade 

bågen  i korsningen av dagens Via di S Gregorio, som ibland benämns Via Triumphalis,
62

 och 

Via Sacra, nära Colosseum.
63

 Platner och Ashby beskriver bågen i detalj och noterar 

                                                             
56 Claridge 1998, s273. 

57 Frothingham 1915, s1-12. 

58 Holloway 2004, s42.                             

59 Wilson Jones 2000, s65-67; Kleiner 2001, s661; Även Lenski, Curran, Holloway, Claridge, Kleiner och Marlowe 

nämner detta. 

60 Återanvänding av byggnadsmaterial. De olika alternativen för triumfbågens ursprung tas även upp av Lenski, 

Curran och Holloway. 

61 Gibbon 1776-88, s229. 

62 Många gånger nämnd som Via Triumphalis. Namnet är inte det korrekta för denna väg, och därför kommer 

jag att använda namnet som används idag. 

63 Lanciani 1892, s20. 
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dessutom att det inte finns något historiskt belägg för namnet Via Triumphalis för just denna 

väg.
64

 Det fanns en annan väg i Rom som hade detta namn, och som ledde norrut från Pons 

Neronianus upp mot Vatikankullen och Monte Mario.
65

 Krautheimer nämner att bågen 

placerades i närheten av Colosseum, och över ‟the Ostian way‟.
66

 Via di S Gregorio kan vara 

slutsträckan på denna väg; om man följer Via Ostiense på en karta hamnar man till slut vid 

Colosseum och därmed vid triumfbågen. 

 

Fig 5: Konstantins triumfbåge. I högra hörnet syns fundamentet till Meta Sudans. Foto: Sara Lindvall.  

Det har påståtts att bågen står på samma plats där det en gång stått ett monument tillägnat 

kejsar Domitianus, som förstördes efter hans död och damnatio memoriae.
67

 Holloway menar 

att bågen höll på att konstrueras vid tiden för slaget vid Pons Mulvius, och skulle tillägnas 

Maxentius
68

 

Konstantins triumfbåge placerades i ett område som redan var tätbebyggt; 2757 insulae, 88 

domus, 18 horreae, 8 aediculae, 15 pistrinae och 65 balneae.
69

 Belägen mellan tre kullar; 

Palatinen/Velia, Caelius och Oppius, intill Roms största amfiteater och i ett tätbebyggt 

område, var förmodligen denna plats hårt trafikerad.  

Den kolosstaty av guden Sol som den flaviska amfiteatern fått sitt smeknamn från, och 

skapades av skulptören Zenodorus på uppdrag av kejsar Nero, ska från början ha stått centralt 

i vestibulen till Domus Aurea, alltså Venus och Romas tempel, och senare flyttats ner till den 

                                                             
64

 Platner & Ashby 1929, s 569; Se fig 12. 

65 Platner & Ashby 1929, s569. 

66 Krautheimer 1980, s28.                             

67 Utplånande av en persons minne. 

68 Holloway 2004, s43. 

69 Notitia och Curiosum Regio IV Templum Pacis.  



18 

 

plats som idag är märkt med ‟Area del basamento di colosso di Nerone‟.
70

 Marlowe säger att 

kejsar Nero säkerligen ansträngde sig för att få sin person nära sammanlänkat till solguden, 

precis som flera kejsare både före honom och efter honom skulle komma att göra.
71

 Jag tänker 

inte gå vidare på området och diskutera vem statyn egentligen föreställde, utan utgå ifrån att 

det var en staty åt guden Sol. 

Ju närmre triumfbågen man kom på vägen från Circus Maximus, desto tydligare såg man 

kolosstatyn; först ovanför monumentet och sedan genom mittpassagen. Sol, som 

ursprungligen var en gammal gud i Rom,  gavs på så sätt en framstående plats och roll i den 

romerska stadsbilden. Denne Sol som införlivades i Konstantins triumfbåge var dock Sol 

Invictus, en österländsk gud som introducerades i Rom under 100-talet, och inte den 

ursprungliga Sol Indiges. Dessutom var det en gud som flera kejsare före Konstantin hade valt 

att associeras med. Den senaste kejsaren att göra detta var Maxentius. Det är även intressant 

att i sammanhanget nämna att en avbildad Sol förekommer i flera sammanhang på 

triumfbågen. 

Idag är Via di S Gregorio en bred aveny med två filer i vardera riktning. 300-talets triumfväg 

var sannolikt mycket smalare, och kantat av tempel och byggnader (se fig. 6). På Palatinen 

stod, förutom kejsarpalatset, bl.a. templet åt Sol Invictus byggt av Heliogabalus som hans 

efterträdare Alexander Severus rededikerade till ett tempel åt Jupiter Ultor. Uppe på Caelius 

fanns templet åt den gudomlige Claudius. Den synliga effekten av detta, inklusive alla de 

andra byggnader som fanns här, blev en tunnel från Circus Maximus
72

 upp till triumfbågen.
73

  

 

Fig 6: Det tidiga 300-talets monument från Circus Maximus till Colosseum. Från Marlowe 2006. 

1-Circus Maximus, 2-Septizodium, 3-Via Triumphalis, 4-Acqua Claudia, 5-Claudius tempel, 6-Jupiter 

Ultors tempel, 7-Venus och Romas tempel, 8-Konstantins triumfbåge, 9-Meta Sudans, 10-kolosstatyn, 11-

Colosseum. 

                                                             
70 Suet. Ner. 31.1; Plin. NH. 34.45. 

71 Marlowe 2006, s228. 

72 Konstantin restaurerade och byggde ut Circus Maximus med nya läktarplatser, och planerade att ta hem en 

obelisk från Egypten för att placera på spinan. Obelisken kom inte till Rom förrän under  Constantius. Aur. Vict. 

Caes. 40.27. 

73 Marlowe 2006, s230. 
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3.2.4 Basilica Nova 

     Dateringen då Maxentius påbörjade byggandet varierar, från år 306 till år 309.
74

 Vid hans 

död i oktober 312 var den ännu inte färdigställd. Konstantin behövde bara övervaka 

färdigställandet och lägga till en del element. 
75

 Även här varierar dateringen; de flesta daterar 

den färdiga basilikan till år 312, men eftersom Konstantin tog makten i slutet av oktober 312, 

anser jag det vara mer troligt att basilikan inte stod färdig förrän i början av 313. 

     Basilikan stod på en 96m lång och 65m bred rektangulär plattform av betong
76

, på platsen 

för det tidigare Templum Urbis på Velia.
77

 Mittskeppet var 80m långt. 25m brett och 35m 

högt.
78

 Sidoskeppen var 16m breda och 24,5m höga. Dessa gångar var delade i tre sektioner, 

skilda av valv och slutade på var sida av skeppet i massiva väggpelare. Framför dessa pelare 

och i hörnen av navet stod åtta marmorkolonner, av vilka alla utom en är försvunna. Den 

kvarvarande kolonnen, med ett annat kapitäl, står numera på Piazza S Maria Maggiore.
79

 

Innertaket var ett kassettak, något som även fördelade tyngden av taket bättre. I mycket 

påminner konstruktionen om de romerska termerna.
80

  

 

Fig 7: Kassettaket i Basilica Nova. Foto:Sara Lindvall. 

Fasaden som Maxentius byggde vette österut, mot templet åt Venus och Roma, och vid denna 

sida fanns en vestibul, 8m djup, och som sträckte sig längs med hela kortsidan av byggnaden. 

Från denna fanns fem entréer till basilikan. Från gatan framför ledde en trappa omringad av 

kolonner upp till vestibulen. Vid den västra änden av navet fanns en halvcirkelformad absid 

som var 20m i diameter. 
81

 Det var i denna absid som kolossalstatyn av Konstantin stod, av 
                                                             
74 Wheeler  1964, s115; Krautheimer 1980, s7; Claridge 1998, s115; Curran 2000, s57; Lenski 2006, s280. 

75 Aur.Vict. Caes. 40.26; Lenski 2006, s280. 

76 Claridge 1998, s115. 

77 Coarelli 1974, s111; Cullhed 1994, s50; LTUR vol.5, s 170-173. 

78 Claridge 1998, s115. 

79 Platner & Ashby 1929, s77; Claridge 1998, s115. 

80 Platner & Ashby 1929, s77; Lenski 2006, s280. 

81 Platner & Ashby 1929, s77; Lenski 2006, s280. 
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vilken endast ett fåtal fragment återstår.
82

 Det är möjligt att basilikan ursprungligen även haft 

en staty av Maxentius.
83

 

Konstantin byggde en andra ingång till basilikan, på den södra sidan, vid Via Sacra. Mittemot 

denna nya entré lät han bygga en andra halvcirkelformad absid, i den norra delen, som var 

lika stor som den i den väster (se fig. 8 ).
84

 

Förutom grunden, vilken nästan blivit helt utgrävd, står fortfarande de norra sektionerna av de 

tre hallarna. Fragment av förhallen och trapporna mot Via Sacra syns även de idag.  Även 

fragment av kolonnerna från både trapporna och basilikan finns kvar, och syns, men inte in 

situ. Det nordvästra hörnet av basilikan förbands med Vespasianus Forum Pacis, och byggdes 

över den tidigare vägen mellan Forum och Carinae.
85

 

 

Fig 8: Plan över Basilica Nova. Från Coarelli 1974. 

Som andra senromerska byggnader var exteriören enkel, med tegel täckt av stuck. Interiören 

var dekorerad med marmor och stuckatur, bitar av vilka fortfarande går att se i taket. 
86

 Golvet 

var dekorerat i geometriska mönster av olika sorters marmor med olika färger: gul numidisk, 

grön karystisk, röd och grön porfyr och lila frygisk. Marmorpanelerna som satt på väggen satt 

fast med kilar, vilkas hål man fortfarande kan se idag.
87

 Byggnaden användes förmodligen för 

rättsliga ändamål av stadsprefekten.
88

 

                                                             
82 I de Capitolinska muséerna, Palazzo dei Conservatori. 

83
 Curran 2000, s82. 

84 Platner & Ashby 1929, s77. 

85 Platner & Ashby 1929, s78. Även kallat Fagutalis. 

86 Lenski 2006, s280. 

87 Claridge 1998, s116. 

88 Coarelli 1974, s58-59; Curran 2000, s82. 
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     Basilikan var inte Maxentius enda byggnadsprojekt i denna del av Forum, något som 

Curran nämner. Venus och Roma-templet på Velia, som hade byggts av Hadrianus 135 hade 

förstörts av bränder; både år 283 och 306. Maxentius återuppbyggde templet att bli det största 

templet i Rom och den största helgedomen åt Roma i Medelhavsvärlden. En viktig religiös 

plats hade därmed blivit restaurerad av stadens bevarare.
89

 

Curran nämner också att valet av Velia för dessa byggnationer inte är en slump. Han refererar 

till Coarelli, som påstår att Maxentius ville hedra de gamla traditionerna i Rom. En av de mest 

framstående medlemmarna ur gens Valeria, Publius Valerius Publicola, hade sedan länge 

associerats med Velia, nära Penates-templet, där en stor staty av Maxentius ska ha stått. 

Romulus-templet var inte långt borta, vid foten av Velia, där källorna påstår att Valeriernas 

grav stod. Med secretarium tellurense
90

 i samma område kan man, menar både Curran och 

Coarelli, prata om ett Maxentius-forum.
91

 Om så skulle vara fallet, kan man tänka att 

Konstantin skulle förstört tyrannens byggnader och byggt nya ovanpå. Venus och Roma-

templet rörde han inte och inte heller templet åt Romulus. Penates-templet ska ha legat vid 

vägen som ledde från Via Sacra till Carinae, på den plats där Tullius Hostilius‟ hus ska ha 

legat, och innehållit statyetter av dioskurerna
92

 som penater.
93

 Curran nämner att detta tempel 

antingen förstördes vid konstruktionen av basilikan, eller flyttades.
94

 Platner säger att den 

rektangulära byggnad som numera utgör den största delen av kyrkan SS Cosma e Damiano är 

Penates-templet såsom det restaurerades under Augustus.
95

 På baksidan av denna byggnad, 

mot Forum Pacis, hängde Forma Urbis Romae
96

. Området tillhörde samma region som 

Triumfbågen, region IV Templum Pacis, och var som redan nämnts, tätbebyggt.
97

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Cullhed 1994, s52; Curran 2000, s57. 

90 Ämbetslokal för praefectus urbi, stadsprefekten i Rom. 

91 Curran 2000, 58-59. 

92 Castor och Pollux. 

93 Husgudar. 

94 Curran 2000, s60. 

95 Platner & Ashby 1929, s389. 

96 Marmorkarta över Rom från kejsare Septimius Severus (193-211 e.Kr.). 

972757 insulae, 88 domus, 18 horreae, 8 aedicuale, 16 pistrinae och 65 balneae. Notitia och Curiosum Regio IV 
Templum Pacis. 
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3.2.5 Konstantins termer 

     Konstantins termer började byggas tidigt, redan före år 315.
98

 Konstantins badhus var 

mindre än de som kejsarna vanligtvis uppförde i Rom, och var belägna på en artificiellt 

konstruerad plattform på Quirinalen, några hundra meter från Trajanus Forum.
99

 

Orienteringen var nord-syd med den stora huvudentrén på nordsidan. På västsidan ledde en 

stor trappa ner till Campus Martius, där Serapis-templet låg närmst komplexet.
100

                     

 

Fig 9: Konstantins termer i svart kontur, Dagens byggnader i grå. Från LTUR vol.5. 

     Badhuset hade samma utformning som de andra badhusen med frigidarium, tepidarium 

och caldarium, och diverse andra rum, som t.ex. omklädningsrum. Precis som i Caracallas 

termer var caldariet en välvd rotunda och placerad i den södra delen. De flesta tegelstämplar 

som hittats är Maxentius‟, vilket kan föreslå att även här färdigställde Konstantin något som 

företrädaren påbörjat.
101

 Å andra sidan kan tegelstämplarna betyda att de tillverkades under 

Maxentius och att de var ämnade åt något annat. Aurelius Victor tillskriver komplexet 

Konstantin.
102

 

     Badhuset låg i region VI Altosemita, och var ännu mer tätbebyggt än t.ex. region IV 

Templum Pacis. I området fanns det 17 aedes, 75 balneae, 3403 insulae, 146 domus, 18 

horreae och 16 pistrinae.
103

 Varför han valde att placera sitt badhus just här, kan förklaras 

                                                             
98 Nielsen 1990, s56. 

99  Mellan Vicus Longus, Alta Semita (ung. Nuv. Via XX Settembre & Via IV Novembre), Clivus Salutis och Vicus 

Laci Fundani. 

100 Curran 2000, s85. 

101 Lenski 2006, s281.  

102 Aur.Vict.  Caes. 40.26-27. 

103 Notitia & Curiosum Regio VI Alto Semita. 
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med att detta var den enda ”lediga” platsen i staden. En del privathus fick offras för 

konstruktionen, men i övrigt låg där inget av vikt.
104

 Det fanns andra ställen, som kunde 

förses med vatten från akvedukterna, som var lediga. En möjlighet att förklara varför han 

valde att bygga just här är att det kunde tjäna både områdena åt öst, åt nordost och Campus 

Martius. Nu kan man tänka att Diocletianus termer inte låg långt ifrån, och att det dessutom 

på Marsfältet fanns andra badhus, och att ännu ett badhus var överflödigt. Många kejsare före 

Konstantin, och andra som ej var kejsare,
105

 hade byggt badhus, och gjorde det för folket och 

givetvis för att manifestera sig själva. Det är svårt att exakt uppskatta de demografiska 

mönstren i staden, men Rom var en miljonstad, och till badhusen gick man ofta, ibland varje 

dag. Förmodligen är Konstantins termer ett resultat av hans egen önskan att manifestera sig 

gentemot folket, och ett behov av ännu ett större badhus. 

3.2.6 Janus Quadrifons – Båge åt den gudaförklarade Konstantin. 

     Bågen är en kvadratisk marmorstruktur: 16m hög och 12m bred, och står delvis över 

Cloaca Maxima, i korsningen Velabrum - Forum Boarium.
106

 Denna fyrsidiga båge är 

förmodligen den som nämns i regionkatalogerna som Arcum Constantini och Arcum diui 

Constantini,
107

 och dateras till början av 300-talet. 
108

 Mycket av marmorn visar tecken på att 

vara spolia, något som kan vara missvisande. De hål som finns vid fogarna mellan blocken 

gjordes under medeltiden, då man tog ut de järnpluggar som höll ihop marmorblocken. På alla 

fyra sidor fanns det ursprungligen även små fristående kolonnader framför nischerna. Om 

nischerna var ämnade att innehålla statyer är osäkert.
109

 En avbildning av Minerva finns på 

den norra sidan, i mitten över passagen, medan en avbildning av Roma uppträder på den östra 

sidan.Innanför en dörr belägen på den sydöstra sidan fanns det en trappa som ledde upp mot 

”taket”, vilket måste betyda att bågen haft någon form av vindsvåning.
110

 Claridge nämner att 

vissa forskare har föreställt sig denna vindsvåning i form av en pyramid, men anser själv att 

det är mer troligt att den var rektangulär.
111

 I etsningar från 1700-talet av bl.a. Piranesi kan 

man se att det funnits en struktur ovanpå bågen. 

 

                                                             
104 Curran 2000, s85. 

105 T.ex Marcus Vipsanius Agrippas termer vid den södra delen av Campus Martius, mellan Pantheon och Area 

Sacra. 
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 Claridge 1998, s258; Holloway 2004, s83. 
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108 Claridge 1998, s258. 
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Fig10 : Janus Quadrifons, sedd från öst. Foto:Sara Lindvall. 

En annan fyrsidig båge, Malborghetto, liknande denna byggdes i närheten av Pons Mulvius 

och Saxa Rubra där Konstantin besegrat Maxentius. Namnet Malborghetto betyder ont 

distrikt, och syftar troligen på att denna plats var den sista rastplatsen innan man kom in i 

staden Rom från Via Flaminia, och där  man ofta blev rånad. Det kan även betyda att det 

rörde sig prostituerade i området.
112

 

     I området, region XI Circus Maximus, låg Forum Boarium som var centrum för den 

romerska spannmålsförsörjningen. Roms hamnområde började här, och sträckte sig sedan 

söderut mot region XIII Aventinus, där de flesta spannmålshorreae fanns. I bågens region 

fanns det 16 horreae. Förutom dessa lagerlokaler fanns det även 2500 insulae, 88 domus, 15 

balneae, 16 pistrinae och 21 aedes.
113

  Att Konstantin valde att placera bågen här menar både 

Lenski och Holloway skulle betyda slutet på den hungersnöd, eller slutet på den brist på 

spannmål som rått i staden under 200-talet.
114

 Både Lenski och Holloway måste ha Janus i 

åtanke när de kommer med ett sådant påstende. Janus var portarnas, dörrarnas, och början och 

slutets gud. Att då påstå att placeringen av bågen skulle symbolisera ett slut på en bristfällig 

spannmålsförsörjning måste bara betyda att Janus finns i åtanke. Personligen tror jag mer på 

Coarellis förslag att den fungerade som en gränsmarkör för Forum Boarium, och att dess 

skugga gav svalka åt dem som idkade affärer här.
115
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113 Notitia & Curiosum Region XI Circus Maximus. 
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3.2.7 Peterskyrkan 

     Rom var platsen för Petrus martyrium, något som upprepas av många antika källor. Han 

satt fängslad i Mamertinerfängelset vid Forum Romanum, korsfästes år 64 på Gaius och 

Neros circus vid Vatikankullen, nära de kejserliga trädgårdarna,
116

  och begravdes sedan i 

nekropolen intill.
117

 Graven som upptäcktes under undersökningar 1939-1950
118

 hade varit 

föremål för vördnad från en tidig period, och även Eusebius nämner Petrus grav.
119

 Runt år 

200 sattes en enkel tillbyggnad upp framför, en aedicula.
120

 Vid denna aedicula, på det som 

kallas ”the graffitti wall”, hittades en inskrift som säger: Petrus, be till Jesus Kristus för de 

heliga kristna män(niskor) som begravts nära din kropp.
121

 Ovanför denna text är det tecknat, 

ritat, skissat två fenixfåglar, som enligt Guarducci ska symbolisera Jesu död och uppståndelse, 

och bokstäverna CHR. Till både höger och vänster om detta finns det åtskilliga andra 

inskrifter, vissa skrivna ovanpå varandra. En del av dem talar om en gudomlig fågel, andra 

anspelar på händelser i Jesu liv och till den gudomliga treenigheten, en annan säger: Petrus 

ligger här.
122

 Dessa inskrifter och skisser bevisar inte att detta är Petrus grav, men bekräftar 

att denna plats var nära associerad med honom.  

Placeringen av basilikan på denna precisa plats, ad corpus, just där Petrus ansågs vara 

begravd ställde till problem för Konstantin. Det fanns både moraliska hinder med gravarna, 

och materiella hinder. Vatikankullens sluttning gjorde det nödvändigt att jämna ut marken, 

och de jordmassor som togs bort packades i och runt nekropolen, congestio terrarum, och en 

del gravar kom att hamna under golvet i den nya basilikan,
123

 och en del kom att helt begravas 

under jordmassorna och i fundament.
124

 Hade Konstantin istället valt att placera basilikan lite 

längre söderut, på platsen för Gaius och Neros circus vilken var den faktiska platsen för 

Petrus martyrdöd, hade han kunnat undvika dessa problem. 

                                                             
116 I området fanns åtskilliga stora egendomar som tillhörde kejsarfamiljen. Toynbee & Perkins 1956, s.5. 

117 Toynbee & Perkins 1956, s9; Guarducci 1995, s8; Curran 2000, s109; Lenski 2006, s286. 

118 www.vatican.va/various/basiliche/necropoli/scavi_english.html. 2010-03-15 

119 Euseb. Hist. Eccl. 2. 25.6-7. 

120 Lenski 2006, s286. 

121
 Petrus roga Christus Iesus pro sanctis hominibus Chrestianis ad corpus tuum sepultis, översatt från Toynbee 

& Perkins 1956, s14.  

122 Petrus hic iacet. Toynbee & Perkins 1956, s14. 

123 Toynbee & Perkins 1956, s13; Holloway 2004, s96; Lenski 2006, s286. 

124 Curran 2000, s110. 
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Fig 11: Plan över Vatikanen. Konstantins basilika i svart, Dagens Peterskyrka i rött, Gaius och Neros 

circus i grått. Från Lanciani ’Forma Urbis Romae’ 1893-1901. 

Det är uppenbart att Petrus påstådda grav bestämde byggnadens position. Dess plan, vars 

absid, som var 9,81m djup, placerades i den västra delen på platsen för aediculan från år 200. 

Petrusbasilikan var, som Lateranbasilikan, orienterad mot öst,
125

 men i övrigt var den förra 

mindre. Den omringades av en propylea
126

 som ledde till ett atrium
127

 innanför en rad med 

kolonnförsedda portiker.
128

 Den västra portiken fungerade som vestibul och var entré till 

basilikan och dess dubbla sidoskepp. Mittskeppet som var 90,54m långt, 23,64m brett och 

37,91m högt, var högre än sidoskeppen, och lystes upp från sidorna av kleristoriefönster. Den 

totala bredden av mittskeppet och de fyra sidoskeppen var 63,56m.
129

 Mellan mittskeppet och 

absiden fanns ett tvärskepp, lika högt som mittskeppet. Detta skapade en stor yta framför den 

övre delen av aediculan som steg upp ur golvet framför absiden.
130

 Basilikan var den enda 

tidiga kyrkan i Rom som avsiktligt innefattade ett redan existerande martyrium.
131

 

                                                             
125 Curran 2000, s109-110; Lenski 2006, s286. 

126
 Monumental kolonnad. 

127 I ett romerskt hus var atrium det centrala rummet. 

128 Lenski 2006, s286. 

129 Curran 2000, s110; Lenski 2006, s285. 

130 Curran 2000, s109; Lenski 2006, s286. 

131 Krautheimer 1986, s59; Curran 2000, s109. 
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Tvärskeppet skulle komma att bli ett vanligt förekommande element i kyrkodesign, men i den 

tidiga kristna arkitekturen var det ovanligt.
132

 I Petrusbasilikan tjänade det som en inramning 

för vördnaden av Petrus och hans grav. Sammanhängande med denna idé är det faktum att 

mittskeppet och sidoskeppen inte endast fungerade för processioner och gudstjänster, utan 

även som en begravd kyrkogård med hundratals kristna som hade blivit begravda nära Petrus 

och hans grav.
133

 Denna nya basilika kunde dessutom, menar Curran och Krautheimer, 

baserat på dess storlek, hysa en 25% större församling än Lateranbasilikan.
134

 

     Dateringen av Petrusbasilikan specificeras inte i någon av de antika källorna, och medan 

åtskilliga inskrifter från basilikan har undersökts, har tolkningen av dem varierat.
135

 

Dateringen kan dock begränsas till 320-talet. Ett mynt präglat i Arles man funnit i en urna i en 

av gravarna under basilikan ger oss den tidigare perioden 317-320. Marken som Konstantin 

gav åt basilikan för dess konstruktion förvärvades efter segern över Licinius år 324. Lenski 

påstår att basilikan ska ha stått klar eller varit i sitt slutskede efter detta datum.
136

 Liber 

Pontificalis påstår att Konstantin donerade marken åt kyrkan efter segern 324.
137

 Det senare 

alternativet förefaller mest troligt. Segern över Licinius ledde till att Konstantin fick nya 

inkomster från den östra delen av imperiet, och därmed mer pengar till konstruktionen av 

Petrusbasilikan.
138

 Ett guldkors donerat av Konstantin och modern Helena refererar till henne 

som augusta, en titel hon först fick år 324.
139

 Datumet för Helenas död är oviss, men 

förmodligen inföll den 328-329. Eftersom korset bär hennes namn, måste det ha donerats före 

hennes död.
140

 I en dedikationsinskrift i basilikan nämns Konstantin som victor, en titel som 

inte användes av honom före 324.
141

 I Codex Theodosianus
142

 finns en lag från 349 som 

förbjuder brottet violatio sepulchri, att skända en grav. Denna lag ska ha kommit under 

Constantius år 349, och gjorts retroaktiv sexton år tillbaka, alltså 333. En del forskare, som 

t.ex. W Seston som Curran nämner, trodde att det var detta år då Konstantins Petrusbasilika 

stod klar, eftersom det tidigare varit förbjudet att skända gravar.
143

 J.H Jongkees framhöll att 
                                                             
132 Holloway 2004, s96; Lenski 2006, s286.  
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136 Giordani 1987, s350; Curran 2000, s110;; Holloway 2004, s173; Lenski 2006, s287. 

137 Liber Pont 34.17. 

138 Holloway 2004, s99. 

139
Liber Pont. 34.17; Drijvers 1992, s47; Lenski 2006, s287. 

140 Lenski 2006, s287. 

141Alföldi 1948, s59; Curran 2000, s111. 

142 Lagsamling från 300-talet, som fördes samman till en lagbok under Theodosianus på 400-talet. 
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år 333 måste ha markerat slutet på arbetet med att täcka nekropolen.
144

 Piétri påpekar att 

arbetet på basilikan inte påbörjades förrän under andra halvan av Konstantins regeringstid, 

och att arbetet inte slutfördes förrän efter dennes död, när inskriften där han beskrivs som 

victor sattes upp i absiden.
145

 

En annan metod för att bestämma basilikans datering är att studera de inskrifter som relaterar 

till kulten av Magna Mater och Attis vilka har hittats i närheten av basilikan. Enligt 

regionkatalogerna fanns ett tempel
146

 tillägnat kulten i närheten av Gaianum,
147

 som låg strax 

väster om Hadrianus mausoleum, och alltså i närheten av platsen för Petrus grav.
148

 

Inskrifterna berättar om taurobolium, en religiös reningsrit där man offrade en tjur vars blod 

rann ner i en speciellt konstruerad grop över kultmedlemmen som därmed blev renad. En av 

inskrifterna dateras till mellan år 319 och 350, och berättar om en 28 år lång period av 

mörker.
 149

 Det har framhållits att inskriften syftar på ett upphörande av kulten under en 28 år 

lång period mellan dessa två datum medan Petrusbasilikan byggdes.
150

 Texten behöver 

nödvändigtvis inte betyda en period av mörker för kulten, utan kan likväl även betyda ett 

personligt mörker för anhängarna, som såg en ny kult sprida sig.  

     Under romersk tid bildade ager Vaticanus den norra delen av regio Transtiberim, den 

fjortonde och sista av de administrativa regioner som Augustus delade in staden i.
151

 Dess 

mest distinkta kännetecken var en kulle, mons Vaticanus, med en skarp sluttning mot dalen 

söderut och som övergick i campus Vaticanus i öst intill floden. Dessa kännetecken kan 

fortfarande ses i det moderna stadslandskapet, även om de var betydligt mer synliga under 

antiken. Från området tog man lera av vilken man gjorde keramikkärl och tegel, och området 

var även känt för sitt usla vin. Martialis skriver i Epigrammata: 

         Vaticana bibis, bibis venenum                      Vaticana bibas, si delectaris aceto 

 -Drick Vatikan(vin) och du dricker gift    -Om du tycker om vinäger, drick Vatikan(vin).
152
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Fig. 12: Karta över Vatikankullen och dess omgivningar. Antika monument, trädgårdar och vägar i svart. 

Efter Holloway 2004. 

Agrippina den äldre, eller mer troligt hennes man Germanicus, anlade trädgårdar nära floden, 

Horti Agrippinae. Dessa ärvdes senare av hennes son, kejsar Caligula, och så småningom av 

Nero.
153

 Även om trädgårdarnas precisa gränser aldrig har dokumenterats, så kan man utifrån 

passager i Plinius d.ä., Tacitus och Suetonius utgå från att Gaius och Neros Circus låg 

innanför gränserna.
154

 Andra kejserliga trädgårdar i området var Horti Domitiae, som tog sitt 

namn från sin första ägare, Domitia Lepida.
155

 Vi vet deras ungefärliga placering från det 

faktum att Hadrianus mausoleum låg på dess mark. Även ett blyrör bärande namnet Crispus 

Passienus, som var Domitias man, har hittats i närheten av dagens Justitiepalats,
156

 och kan ge 

oss en indikation på hur stora de här trädgårdarna var. Region XIV Transtiberim var stort. Det 

sträckte sig från Porta Portuense väster om Aventinen, upp till Vatikankullen. Det är sålunda 

inte förvånande att den var välbebyggd. Förutom dess trädgårdar, som bör upptagit relativt 

stora ytor,fanns här även 78 aedes, 4405 insulae, 150 domus, 22 horreae, 86 balneae och 23 

                                                             
153 Toynbee & Perkins 1956, s5; se fig 12. 

154 Plin. HN. 16.201; Tac.Ann. 14.14, 15.39; Suet. Claud. 21.5 
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pistrinae.
157

 Regionkatalogerna nämner även två naumachiae Vaticanae
158

, och resterna av en 

av dessa hittades 1949 strax väster om Hadrianus mausoleum, på den norra sidan av Piazza 

Pio XII.
159

 

4. Slutdiskussion och sammanfattning 

     Basilica Nova verkar ha varit den mest spektakulära av Maxentius byggnader i Rom. Den 

byggdes på Velia, den lilla höjden mellan Forum Romanum, Palatinen, Colosseumdalen och 

Oppius, och stod i det närmsta färdig vid tiden för slaget vid Pons Mulvius. Maxentius 

dödades, och kunde sålunda inte själv färdigställa byggnaden, utan det blev Konstantin som 

fick den äran. Basilikan kallades dock varken Konstantins eller Maxentius, utan behöll sitt 

ursprungliga namn, Basilica Nova. Konstantin satte upp en kolossalstaty av sig själv i 

basilikans ena absid, och detta är ett tydligt tecken på att Konstantin manifesterade sig själv 

som liberator gentemot den tyrann han ansåg Maxentius ha varit.  

Inte långt från basilikan står än idag triumfbågen som lät resas efter slaget vid Pons Mulvius. 

Som nämnts i kapitel 3.2.3 Konstantins triumfbåge, så visar bågen att den är sammansatt av 

delar av olika triumfbågar. Dessa spolia kan, enligt de forskare jag har nämnt i min uppsats, 

komma från triumfbågar åt Lucius Verus, Commodus, Domitianus, Trajanus eller Hadrianus. 

De flesta av forskarna tenderar dock  att betrakta dessa delar som rövade från tidigare 

triumfbågar åt Trajanus och Hadrianus. Personligen tycker jag spolia är intressant, men inte 

just i fallet med denna triumfbåge. Att en kejsare som kallar sig själv liberator inte lägger ner 

mer tid på att konstruera en egen, en unik triumfbåge verkar märkligt i sammanhanget. Detta 

snabba uppförande kan ha haft grunden i att Konstantin ville visa snabbt i Rom att han var 

den nye kejsaren, att han hade besegrat sin och stadens fiende och nu var liberator. Men 

varför man i det fallet inte ger en så signifikant konstruktion mer uppmärksamhet anser jag 

vara märkligt. Holloways påstående om att det redan byggdes en båge på denna plats, och att 

den skulle tillägnas Maxentius är intressant, eftersom det då finns ännu ett samband i Roms 

topografi mellan mina två huvudpersoner.  

En annan båge, den som idag kallas Janus Quadrifons, sattes upp nära Roms hamnområde och 

centrum för spannmålsförsörjning. I regionkatalogerna benämns bågen som Arcum divi 

Constantini eller Arcum Constantini. Den första antyder att bågen är tillägnad den 

gudaförklarade Konstantin, något som inte kunde hända förrän efter hans död, och den andra 

bara att det är en båge åt Konstantin. Om man antar att dagens benämning på bågen är den 

korrekta blir placeringen genast mer logisk, då Janus var börjans och slutets gud. Att sätta upp 

bågen på denna plats kan ha symboliserat slutet på den spannmålsbrist som rådde i Rom 

under 200-talet. Doch är den enkla förklaringen att bågen fungerade som en gränsmarkör och 

att dess skugga gav svalka åt folket som arbetade och rörde sig i området, enligt min mening 

den mest troliga.  

Som så många av sina föregångare byggde Konstantin även badhus för folket. Komplexet var 

mindre än andra kejserliga badhus, men hade samma utformning med caldarium, frigidarium, 
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tepidarium och så vidare. Maxentius byggde aldrig något badhus för folket i Rom, utan endast 

ett litet badhus på Palatinen. Konstantin, som den liberator han var, gjorde såklart det som 

behagade folket. En del av de stämplar som finns på teglet man använde för att bygga 

badhuset är maxentiska, och det kan visa att Konstantin även här färdigställde en konstruktion 

som påbörjats av Maxentius. Det kan såklart även betyda att teglet producerades under 

Maxentius, men inte användes förrän under Konstantin. Det kan även betyda att det tagits från 

en maxentisk byggnad, kanske på samma plats, för att användas i en konstantinsk. 

När det gäller Sessorium kan jag inte se något direkt samband till Maxentius. Palatset hade 

använts av en rad kejsare, men det är oklart om det inkluderar Maxentius. Jag har inte hittat 

några uppgifter om detta. Den enda kopplingen, om någon, är att palatset låt i närheten av 

Lateranbasilikan, och därmed Maxentius kavallerigarde, men det anser jag inte vara 

övertygande nog för uppsatsens frågeställning. 

Konstantin byggde den första kristna basilikan i Rom på platsen för Maxentius kavallerigarde. 

Detta visar ett starkt symboliskt samband anser jag. Först tillintetgör Konstantin Maxentius 

och hans soldater vid Pons Mulvius. Sedan tillintetgör han dem inne i Rom. Om man tror på 

påståendena om tecknena i himlen vid Pons Mulvius, kan man även där hitta ett starkt 

symbolisk samband, nämligen att han med hjälp av den kristna tron besegrade Maxentius 

utanför Rom, och gjorde detsamma inne i Rom vid dennes starkaste militära fäste. Även den 

enkla förklaringen att han ville undvika att uppröra den fortfarande till största delen hedniska 

befolkningen i Rom känns logisk i sammanhanget.  

På platsen där Petrus enligt legenden begravdes, efter att ha korsfästs under kejsar Neros 

förföljelser, började Konstantin byggandet av den andra stora basilikan åt kristendomen. För 

att kunna göra detta var man tvungen att gräva bort en del Vatikankullen, och den jord som 

togs bort användes för att plana ut marken. I denna process kom de gravar, både hedniska och 

kristna som man numera kan besöka under Peterskyrkan, inklusive Petrus, att begravas. De 

kristna gravar som kom att begravas under denna nya byggnad kom att bli en del av 

Petrusbasilikan som monument, tillsammans med Petrus. Hedningarna var på väg att bli en 

minoritet i det romerska samhället, och skulle så småningom få nästan samma status som de 

kristna under det första århundradet hade haft i Rom. Protesterna fanns där säkerligen, men i 

slutändan hade de absolut inget att sätta emot. 

Detta projekt var det sista Konstantin satte igång innan han flyttade sitt hov till 

Konstantinopel, som han senare gjorde till imperiets nya huvudstad. Vatikankullen hade ingen 

direkt koppling till Maxentius, eller Licinius, men utgjorde en viktig del i Konstantins 

politiska och religiösa liv. Ännu en gång placerade han en kristen basilika utanför stadens 

centrum för att undvika att uppröra den hedniska befolkningen. Men, detta argument till trots, 

lät han ändå begrava hedniska gravar i processen. 

Mina undersökningar visar att det endast finns två tydliga kopplingar mellan Konstantin och 

Maxentius i den romerska topografin: Basilica Nova och Lateranbasilikan. Det finns även två 

mindre tydliga, men intressanta kopplingar: triumfbågen och termerna. Om Sessorium 

använts av Maxentius är oklart och nämns ej, och Petrusbasilikan har ingen tydlig eller direkt 

koppling till Maxentius. Ännu en otydlig koppling, och en obeprövad teori av mig själv, 

handlar om Janus Quadrifons. Om Janus är börjans och slutets gud, kan denna båge 

symbolisera slutet på den tyranni som Maxentius (enligt Konstantin) upprätthöll, och början 

på den nya goda tiden med den liberator som Konstantin ansåg sig själv vara.  
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Konstantin var den första officiellt kristna kejsaren, och detta manifesterar sig klart och 

tydligt i de två kristna basilikor han lät bygga i Rom. Den romerska befolkningen var 

fortfarande till största delen hedniska och kejsaren var lika angelägen att vara traditionell 

gentemot dem. Man kan, genom att studera de olika byggnaderna han lät uppföra i Rom, 

tydligt se att han försökte överbrygga dessa två traditioner: den hedniska och den kristna. På 

det sätt han markerar sin närvaro i staden kan man se motstridiga drag. Den första och den 

sista byggnaden han lät uppföra var kristna basilikor. Under perioden mellan dessa ägnade 

han sig åt traditionella byggnadsprojekt som Basilica Nova och termerna. Han tillfredsställde 

de behov som fanns i staden, både från den hedniska och den kristna befolkningen. 

Konstantins byggnadsprojekt och manifestation av sig själv i Rom anser jag visar vilken 

skicklig politiker han var. 
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