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Alla har en bild av Venedig. Även de som inte 
har besökt staden. Det finns många romaner som 
utspelar sig på kanalerna och i gränderna, men 
författarna kommer sällan själva från Venedig.

Staden restes ute på sandbankerna i en tid av 
stormakt och blomstrande handel, nu försvinner 
den långsamt ner i dyn i ett tvåtusental av 
finanskriser och besparingar. 

Vad är dagens Venedig, vilka är de få invånarna 
som ännu inte har lämnat sina hem åt de många 
tillfälliga besökarna? Vilka andra bilder av staden 
finns det, än de som skickas iväg på vykort? 

Ju mer jag närmar mig Venedig desto tydligare 
blir det att det innebär många utmaningar att 
bygga vidare på den vackraste av sjunkande 
städer. Alla har en bild av Venedig - många har en 
mening om stadens framtid. Ofta är det svårare 
att göra tillägg i  det som redan anses vara vackert. 
Dessutom hotar de fysiska förutsättningarna 
där staden kontiunerligt  sjunker och periodvis 
översvämmas. På grund av stora landskapliga 
processer, på grund av ett kortsiktigt nyttjande av 
miljön och på grund av allt för många turister och 
för få bofasta. 

Kanske är Venedig världens vackraste stad för 
att den sjunker. Kan hända kommer staden 
alltid, på något vis, att sjunka i litteraturen. Men 
förhoppningsvis kommer det också bo människor 
i Venedig som kan skriva böckerna.

 

D e n  v a c k r a s t e  a v  s j u n k a n d e  s t ä d e r
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- Hur skapar man en levande stadsdel där 
människor vill bo och som relaterar till den 
historiska omgivningen, dagens förutsättningar 
och morgondagens visioner?

- Hur bygger man en hållbar stad som tar tillvara 
på den rumsligt starka byggnadstraditionen och 
den lokala kännedomen om lagunlandskapet?

- Hur kan det typiska venetianska huset på 
vatten utvecklas till ett attraktivt, tillgängligt och 
socialt boende?

 

Fr å g e s t ä l l n i n g

P r o g r a m
Programmet består till två tredjedelar av bostäder 
och till en tredjedel konstnärsateljéer med 
verkstäder och utställningslokaler. Bostäder 
föreslås eftersom invånarna i Venedig blir färre då 
många byggnader har gjorts om till hotell eller sålts 
till utländska turister. De befintliga byggnaderna 
erbjuder också ett dåligt inomhusklimat under 
höst- och vinterhalvåret. 

Konstnärateljéer med verkstäder och 
utställningslokaler har potential att stärka 
redan pågående aktiviteter i staden - de många 
konstnärligt inriktade skolorna i staden 
och platsens närhet till Venedigbiennalens 
utställningsområde.

Särskilt fokus läggs på publika och semipublika 
platsbildningar, små och stora stadsrum mellan 
husen och kopplingar till omgivningen.

 

M e t o d
Projektet tar sin utgångspunkt i idétävlingen 
Prize W 2012: Revalorization of  an Industrial Site in 
Venice, Italy som anordnas av stiftelsen Wilmotte 
Foundation i samarbete med Città dei Venezia 
och Università luav di Venezia för studenter och 
unga arkitekter. Avsikten är inte att medverka i 
tävlingen som slutar redan i juni 2012, utan att få 
tillgång till underlag och riktlinjer att förhålla sig 
kritiskt till.

Min hållningen i projektet är att utgå i från det 
som redan finns - platsens förutsättningar, den 
större kontexten och de aktiviteter som pågår - 
och förstärka de positiva sidorna. Att finna nya 
rumsliga lösningar genom att studera det befintliga 
stadslandskapet och den lokala situationen. 

Venedig kommer att besökas en gång under 
sommaren och en gång under hösten för att få en 
känsla för hur staden fungerar under olika delar 
av året. Vidare metod är att arbeta i modell och 
studera relevanta referensprojekt. 

Syftet är att först ta fram en övergripande strategi 
för hela platsen och sedan rita igenom ett specifikt 
förslag för en del av området. Den övergripande 
strategin ska värdera stadens utvecklingsförslag 
för ön St Elenas norra del (se illustration b, sida 16) 
och utifrån detta presentera ett rumsligt koncept 
för typologi och bebyggelsesstruktur.

Tyngdpunkten i projektet kommer dock att ligga 
på att rita igenom en mindre del av området mer 
noggrant - en enhet i strukturen - komma ner på 
byggnadsskala och exemplifiera lokala situationer 
och stadsrum.  
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Venedig ligger på ett kluster av öar i lagunen i 
den inre delen av Adriatiska havet. Staden är 
både starkt präglad av landskapets processer och 
har format lagunens utveckling.

Historiskt sett har man förstått vikten av 
balansen mellan lagunen och havet. Två gånger 
om dagen för tidvattnet in nytt syrerikt vatten 
i lagunen. När nivån sedan sjunker snabbt igen 
förs syrefattigt vatten och näringsämnen med ut i 
Adriatiska havet. Utbytet av vattnet är avgörande 
för vattenkvaliteten och djurlivet i lagunen. 

När lagunen först befolkades levde människorna 
till stor del av fiske och det fanns ett tydligt direkt 
samband mellan deras överlevnad och lagunens 
välbefinnande. Under Medeltidens kanalbyggen 
tillvaratogs fiskarnas kunskap om lagunen och 
det var dödstraff  på att inte lyda deras råd. Stora 
fartyg ankrade utanför lagunen och mindre båtar 
tog sig istället in till staden.

I början av 1900-talet under Mussolinis styre 
utvecklades vapenindustrin i Marghera vid Mestre 
på fastlandet. Man byggde skeppsvarv, järnverk 
och kemiska fabriker. Industrin nyttjade också 
Venedigs grundvatten och för att få mer plats 
fylldes delar av lagunen igen. Samtidigt upptäcktes 
även gasfyndigheter som man började utvinna ur 
lagunen.

Tillsammans ändrade detta lagunens 
förutsättningar och högvattnet, acqua alta, steg 
högre och stannade kvar längre och skapade på så 
vis kraftigare och mer långvariga översvämningar 
i Venedig. I november 1966 läckte en cistern ut 
olja i samband med en stor översvämning vilket 
skapade stor förstörelse av natur, byggnader och 
konst i Venedig.

Trots detta var påtryckningarna från industrin 
stora och man fortsatte att släppa ut avfall som inte 
tidvattnet kunde skölja bort och som förorenade 

Den venetianska lagunen ligger vid Adriatiska havet med tre portar 
ut mot havet. Satellitbild, Google maps.

Traditionellt har det funnits stor kunskap om det lokala landskapet 
och den viktiga relationen mellan Adriatiska havet och lagunen. 
Under 1900-talets industralisering har dock denna balans manip-
ulerats.

Lagunlandskapet består av sandiga våtmarker. Vissa av sand-
bankerna är tätt bebyggda som Venedig, andra är mindre fiskesam-
hällen och somliga utan bebyggelse alls. Den främsta förbindelsen ut 
till Venedig är bil- och tågbron Ponte della Libertà som leder in till 
staden Mestre. Satellitbild, Google maps.

Venitianska 
lagunen

Syrerikt vatten

Näringsämnen

Adriatiska 
havet

S t a d e n  o c h  l a g u n e n
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både lagunen och havet. 1969 byggdes en ny 
kanal, Canale dei Petroli, för att kunna ta in stora 
oljetankers genom lagunen direkt till industrierna 
i Maghera. Kanalens djup och bredd har bidragit 
till att tidvattnet har blivit mer kraftfullt och 
skapat fler översvämningar.

Då den globala konkurrensen från industrier med 
billig arbetskraft har ökat samtidigt som turismen 
har blivit en större inkomstkälla för Italien finns 
det troligen idag starkare ekonomiska incitament 
till att värna om Venedigs historiska delar än vad 
det fanns på 60-talet. Intressekonflikten mellan 
industrin och Venedigs historiska delar och 
landskap kvarstår men vissa förbättringar har 
skett. Industrin och hushållen har fått strängare 
regler angående utsläpp, gasutvinningen har 
stoppats samt utnyttjandet Venedigs grundvatten. 
Det senare trodde man under början av 2000-talet 
var orsaken till stadens allt lägre nivå men enligt 
en artikel i DN (Lindström PO/TT, Venedig 
sjunker och hamnar på sned, 2012-03-26) visar
forskarrapporter att Venedig fortsätter att sjunka.

Venedig, som är byggt på pålar, sjunker långsamt 
ner i lagunen samtidigt som Adriatiska havet stiger. 
Förutom ruttnande och sjunkande träpålar beror 
stadens lägre nivå också på rörelser i jordskorpan 
där Adriatiska tektoniska plattan - och Venedig - 
sakta trycks ner av bergskedjan Apenninerna.

Italienska staten håller nu på att slutföra ett 
väldigt kostsamt projekt för att rädda staden, 
kallat the Moses Project. Det består av ett system av 
dammportar vid de tre öppningarna in till lagunen 
som vid risk för översvämning ska resa sig upp 
med hjälp av tryckluft och på så vis skydda staden 
från nya katastrofer.

Kritiker menar att projektet har stora 
konsekvenser för ekologin i lagunen samt att 
lösningen bara är tillfällig då faktum kvarstår att 
Venedig sjunker och havet höjs. Då Italien redan 
investerar så mycket i  dammportsprojektet har 
stadens statliga bidrag för underhåll av resten 

Dammportar i stål som höjer sig vid högvatten, the Moses Project.

Översvämning Markusplatsen, Venedig, från 2009.

Adriatiska havetLagunen

G E O G R A F I _ & _ L A N D S K A P
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Venedig minskat tills projektet  är klart. I artikeln 
Venetians see their economy sink as subsidies dry up 
(Inman Philip, The Guardian, 2011-08-28) uttalar 
sig Venedigs vice ordförande Simoniato kritiskt; 
“there will not be much of  a city to defend if  a 
lack of  maintenance funds means all the damaged 
buildings have crumbled into the lagoon.”

Man kan undra till vilket pris Venedig ska räddas 
- och å andra sidan, vad kostar det att inte göra 
det? Hur som helst kan det ifrågasättas om 
projekt som the Moses är ett hållbart sätt att göra 
detta på? På många vis exemplifierar projektet en 
utveckling där staden har gått ifrån att anpassa sig 
till - och leva av - lagunen, till att istället försöka 
anpassa lagunen till staden.



Va r f ö r  e n  s t a d  i  v a t t n e t ?
Lagunen har under historien varit stadens 
räddning - som tillflykt, som näringskälla, som 
strategisk handelspunkt och som turistattraktion. 
Varför valde man från början att bygga en stad 
ute i lagunen? Hur har historien format det 
Venedig vi ser idag?

Sedan 1000-talet f  Kr har människor bebott 
fastlandet kring lagunen. Under de första 
århundraden e Kr blev veneterna gång på gång 
invaderade norrifrån. För att ta skydd flydde 
man då ut i lagunen som fienden inte kände till 
lika bra. När fastlandet någon gång på 400-talet 
invaderades av Attila och hunnerna valde man att 
stanna kvar och bosatte sig ute på sandbankerna.

Här var de säkra från inkräktare och de kunde 
leva av fisk, fågel och odla marken. Öarna som 
beboddes var Murano, Burano, Torcello och 
Grado - gröna sandbanker norr om det som 
vi idag känner som Venedig. De små öarna 
administrerades av lokala ledare men hade en 
gemensam doge som valdes av städerna med stora 
strider. Dogen hade till att börja med absolut makt 
och kom från någon av de mäktigaste familjerna 
men titeln kom allt eftersom att urvattnas.

Efter att Romariket delades på 300-talet blev 
veneterna allierade med Bysans och fick ansvar 
för sjöfarten i lagunen. Även om veneterna var 
skyddade ute i vattnet var det oroliga tider och 
runtom stadsrepubliken växte olika stormakter. 
Langobarderna tog över stora delar av nuvarande 
Italien, Påven i Rom gick samman med frankernas 
kejsare och Bysans var fortfarande en viktig 
aktör. Veneterna stannade ute i lagunen, höll 
diplomatiska kontakter med frankerna och hade 
Bysans som fortsatt bundsförvant.

Klustret av öar som idag är känt som Venedig 
började bebos först på 800-talet och då byggde 
man i rask takt, pålade upp öarna och grävde 
kanaler som skydd för översvämningar. Man 
utvecklade även en egen flotta för att inte längre 

vara beroende av Bysans skepp och själva ta över 
handeln.   

Under 1000-talet utvecklades handeln vidare och 
veneterna tog över städerna längs dalmatinska 
kusten. Venedig blev en stormakt och kallades 
för republiken La Serenissima (“Den allra 
klarast lysande och mest upphöjda”, enligt 
Nationalencyklopedin). Venedig deltog i de 
kristna korstågen, plundrade muslimska städer 
och sin tidigare bundsförvant Konstantinopel och 
förde med sig skatter hem. De stal bland annat 
med sig benrester från evangelisten Markus som 
sen dess är Venedigs skyddshelgon, representerad 
som Markuslejonstatyer här i staden.

H I S T O R I A
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“Carte des États de la République de Venise”, Markeringen visar 
Venedigs utbredning innan republiken föll, 
källa: themapdatabase.com

“Carte des Provinces de Terre Ferme de la Republique de Venise”, 
Karta som visar republikens utbredning på fastlandet där den största 
matproduktionen skedde, källa: themapdatabase.com



Sammanfattningsvis kan man säga att stormakten 
Venedig blomstrade tack vare monopolet på 
handeln via vattnet och de allt fler marknader som 
togs över. Handelsmetoderna blev mer reglerade 
och börshandel, bankväsen, bokhållning och 
bankväxlar utvecklades. Även staden smyckades, 
nya palats byggdes längs Canal grande och 
boningshusen uppfördes i tegel istället för trä. 

Under 1500- och 1600-talet började stormakten 
falla isär. Venedig hamnade i strider med turkarna, 
portugiserna blev en stor handelskonkurrent 
med sjöväg till Indien och dessutom gick Påven, 
Frankrike, den tyske kejsaren och Spanien ihop 
mot Venedig. Republiken blev av med viktiga 
jordbruksområden och drabbades dessutom hårt 
av pesten på 1600-talet.

Venedig befann sig i politiskt och ekonomiskt 
kaos. På 1700-talet fanns hundratals privata 
klubbar, ridotti, och kasinon, casini. Prostitution, 
maskerader, folk spelade om pengar präglade 
staden och flera adelsfamiljer gick i konkurrs. 

Dekadensen resulterade i att Napoleon erövrade 
Venedig 1797 och stadsrepubliken upplöstes. 
Under Napoleons styre anlades en park intill 
Arsenalen, idag Giardini Pubblici, där det tidigare 
varit bostäder, kyrkor och skolor. Mycket av 
konsten i Venedig fördes till Paris och Louvren 
- för att sedan hämtas tillbaka då Napoleons 
kejsardöme föll och Venedig istället hamnade 
under österrikisk styre i 40 år. Under 1800-talet 
gick handeln och ekonomin fortfarande dåligt men 
staden började etablera sig som ett turistresemål 

Den brittiska poeten Lord Byron var en av turisterna som roade sig 
i dekadensens Venedig under i början av 1800-talet. Porträtt av 
Thomas Phillips, www.wikipedia.se

H I S T O R I A
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då det österrikiska kungaparet gärna spenderade 
tid här. Många palats gjordes om till hotell och 
järnväg förband staden till Milano. 

1866 blev Venedig en del av det nya Italien 
vilket innebar en skjuts för ekonomin med en ny 
storhamn  Stazione Marittima och man fortsatte att 
leva på bilden av  en stad med de många festerna, 
teatrar, opera och maskerader. 



T u r i s m  s o m  h o t  o c h  i n k o m s t
Vem bor i Venedig idag och vad lever man 
av? Hur ser framtidens Europa, Italien och 
Venedig ut och vilka ekonomiska och sociala 
utmaningar står man inför? 

Italien blev en enad republik först 1946 
efter att fascisten Mussolini hade avsatts. De 
ekonomiska och sociala skillnaderna mellan 
det industrialiserade norra och det fattigare 
södra Italien är fortfarande stora. Efter andra 
världskriget gick landet med i NATO och var 
med i bildandet av EUs föregångare, Kol- och 
stålunionen.

Landet har präglats av politisk turbulens och 
maffia. Utrikespolitiska nstitutionen beskriver 
på sin hemsida Landguiden (sökord: Italien, 
2012-06-04) hur Italiens utveckling till att bli 
en stormakt i Medelhavsområdet har hämmats 
av korruption och politisk polarisering och 
istället gett växande klyftor och en stor 
stadsskuld. 2011 tvingades Silvio Berlusconi 
att lämna makten och istället har den förre 
EU-kommissionären Mario Monti bildat en 
expertregering med syfte att förbättra Italiens 
ekonomi och återvinna EUs förtroende.

Italien är ett av de länder i Europa som har 
drabbats hårt av finanskriser under början 
av 2000-talet. I jämförelse med Grekland, 
vars ekonomiska kris det har talats mycket 
om, beskrivs den större ekonomin Italien 
som ett värre hot mot EU. Statsvetaren och 
Europaforskaren Björn Fägersten uttalar sig i 
en artikel i DN;  “Slutsatsen är att eurozonen 
kan klara sig utan Grekland men knappast 
utan Italien” (TT, Italiens kris mycket farligare än 
Greklands, DN, 2011-11-09)

Italiens ekonomi och varuexport bygger i 
stort på tillverkningsindustri som bedrivs av 
små och medelstora företag. En stor del av 
landets tillverkningsindustri  bygger på låg- 
eller medelavancerad teknologi, vilket gör att 

konkurrensen från länder i Östeuropa och Asien 
är stor. Den allra största inkomstkällan för Italien 
är tjänstesektorn med turismen som svarar för två 
tredjedelar av BNP och ger ungefär två miljoner 
arbetstillfällen, enligt Landguiden.

Det bor ungefär 260 000 människor i Venedig 
och av dessa bor en fjärdedel i de centrala, på 
öarna belägna, delarna av staden. Resten bor på 
badorten Lido, Mestre som ligger på fastlandet 
och Marghera som också räknas till staden 
Venedig.

Staden är ett centrum för kultur, utbildning 
och förvaltning. Det finns ett universitet som 
grundades 1886 och flera konstnärligt inriktade 
högskolor och akademier. Venedig är en av 
Italiens största hamnstäder, tack vare sitt läge och 
sin historia. Man tillverkar även livsmedel, glas 
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Tvätt på tork i ett Venedig med färre bofasta.



och textil och hantverkstraditionen är rik i staden. 
På fastlandet finns  även den omdiskuterade 
industriverksamheten med verkstadsproduktion 
och kemisk industri.

Turismen är förstås en av stadens största 
inkomstkällor och skapar många arbetstillfällen. 
Varje år besöker knappt 60 000 turister staden - 
och det finns ungefär 70 000 bofasta venetianer i 
de centrala delarna, enligt en artikel i Aftonbladet 
(Josefsson, Leif  Åke, Turisterna tar död på Venedig, 
Aftonbladet, 2011-07-05). Organisationen Italia 
Nostra, som bland annat arbetar för en mer 
hållbar turism i Venedig, uttalar sig i artikeln och 
menar att “Vi borde satsa på ekoturism för att 
skapa en rikare ekonomi än den som är baserad 
på massturism”. De föreslår en begränsning av 
antalet turister som får ta sig in staden per dag 
och minskat motorbåtsanvändande för att skydda 
lagunbottnen.

Samtidigt som turisterna i Venedig ökar minskar 
de bofasta venetianerna i antal. Det lönar sig 
ofta mer att hyra ut till besökare och flera rika 
turister köper sig fastigheter i staden vilket gör 
att många hus och palats står tomma en stor del 
av året. Även skatteintäkterna minskar med en 
krympande befolkning.

E K O N O M I S K A _ & _ S O C I A L A _ A S P E K T E R
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Vilka är det då som trots allt bor kvar i Venedig? 
Författaren Marita Jonsson berättar i sin bok 
Venedig - om konsten arkitekturen och hantverket 
(Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2000) den 
venetianska vardagen. Hon bor på ön La Giudecca, 
som av en av hennes vänner som vuxit upp på 
ön, beskriver som en av de få platserna som 
venetianarna har för sig själva. De som bor här i 
de gamla 1600-tals adelshusen är människor vars 
föräldrar har varit fiskare, trädgårdsodlare och 
sjöman och som har flyttat hit från öarna söderut 
i lagunen, enligt boken. Jonsson beskriver ett, 
om än romantiserat, vardagsliv där folk lever 
och arbetar på ön, handlar bröd på bageriet, 
fisk i fiskaffären och frukt hos frukthandlaren. 
Livet verkar pågå i ett behagligt tempo och med 
ett starkt socialt liv i de lokala kaféerna och på 
gårdarna.  Kanske är det detta liv på öarna som 
riskerar att försvinna om staden bara består av 
besökare. 

Turismen verkar både vara en förutsättning och 
ett hot för Venedigs ekonomi och stadsliv sådan 
som den ser ut idag. Frågan är hur vi i en tid av 
finanskriser och åtstramningspolitik kommer att 
lyckas tänka ekologiskt och hållbart. Samtidigt 
borde den långsiktigt ekonomiska vinningen vara 
tillräckligt stark för att göra just det.



Vad blir konsekvensen av en stad byggd på öar och 
hur är dessa kopplade till resten av regionen? Hur 
rör man sig i en stadsstruktur med infrastruktur 
både på land och på vatten? Hur förhåller sig 
privata och publika platser till varandra?

I illustrationen nedan är det tydligt att det finns en 
central punkt som kopplar öklustret Venedig till 
den regionala infrastrukturen. Resten av stadens 
infrastruktur följer en helt annan skala. Något av 
det mest karaktäristiska för Venedig är förstås 
infrastrukturen som både bygger på gator och 
kanaler. Man rör sig antingen till fots eller via båt 
genom den täta medeltidsstrukturen.

Öarna är uppbyggda som autonoma enheter, 
kvarter med utsidan mot kanalerna och insidan 
mot mindre gator. I princip alla byggnader har en 
vatten- och en landentré. I exemplen från boken 
Architect’s Guide to Venice (Salvadori Antonio, 
Storbritannien, 1990) överst på nästa sida 
illustreras en struktur med smala gator på öarna 
och väldigt små eller inga privata innergårdar.  

Venedig - ett kluster av öar, satellitbild, Google maps.

I en regional skala är Venedigs centrala delar ute på öarna försörjda 
av det större infrastrukturnätet på fastlandet. Via bron Ponte della 
Libertà tar man sig ut till öklustret via tåg eller bil. Båttrafiken tar 
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Istället verkar det finnas publika rum i flera olika 
storlekar.  Varje ö har också sitt eget torg, campo, 
där det ofta är marknad. Dessa varierar i storlek 
och de mindre, campeilli, spelar främst en viktig 
roll för det sociala livet. 

Idag har säkerligen turismen med de många 
besökarna stor påverkan på hur man rör sig 
och hur staden och dess öar fungerar. Dock kan 
man tänka sig att denna enda centrala punkt för 
regional infrastruktur begränsar de kortvariga 
turisterna till vissa delar av staden.

Större bilvägar
Järnväg

Flygplats
Båttrafik

Adriatiska havetLagunenFastlandet

E n  s t a d  u t a n  v ä g a r

sig via inloppet till samma punkt som bil- och tågtrafiken respek-
tive till industrihamnen på fastlandet. Flygplatsen Marco Polo ligger 
också nära.



Skisser av Antonio Salvadori ur boken Architect’s Guide to Venice, 
Storbritannien, 1990

2) Gaturum med olika rumskapande element a) bara kanal emellan 
husen b) trottoar bara på ena sidan och c) trottoar på båda.

3) Olika typer av trappor ner till vattennivån

4) Exempel på broar vars form och riktning är en konsekvens av 
omkringliggande gator.

1) En ö - ett kvarter, Staden är byggd på flera öar som är uppbyggda 
som autonoma enheter med sin egen församlingskyrka, bytorg, campo, 
och huvudbyggnader.

S T A D S B I L D
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A r k i t e k t o n i s k  t r a d i t i o n
Hur är staden uppbyggd på den sanka 
och sandiga marken? Vad är typiskt för 
de venetianska byggnaderna och hur är de 
organiserade?

Traditionellt byggs husets bärande väggar på 
stenblock som vilar på träplattformar som 
i sin tur stöds upp av träpålar av lärk ner i 
leran. De flesta delarna av konstruktionen är 
utsatta för vatten, som man ser i skissen till 
höger. Vattnet och den syrefria miljön bevarar 
träets bärförmåga - däremot om det blöta 
träet kommer i kontakt med luft påskyndas 
nedbrytningsprocessen.

Även i Gamla stan i Stockholm förstärktes 
marken under 1500-talet med träpålar. Här 
har problem istället uppstått i och med 
landhöjningen och kontakten med syre. 
Pålningsmetoden är i princip densamma som 
idag, även om pålarna nu främst består av 
betong eller stål.

Venedigs historia som rik handels- och stormakt 
går att avläsa i den påkostade arkitekturen och 
flera olika tidsepoker är representerade. Några 
exempel är den bysantinska Markuskyrkan vid 
Markusplatsen som grundades på 800-talet, 
Dodgepalatset i orientalisk och gotisk stil från 
1300- och 1400-talet och San Marcobiblioteket 
från Renässansen. Mot Canal Grande vetter 
flera av de mest kända palatsen.

De venetianska husen, och särskilt palatsen, 
består i stort av samma typologi sedan 
1100-talet vad det gäller planlösning och fasad 
- även om byggnadsstil har varierat. Typiskt är 
att husen inte bara fungerade som bostäder 
utan också kommersiella lokaler, fontego. 

Det finns en stark horisontell uppdelning 
i husen, och de olika våningsplanen skiljer 
sig åt både i funktion och utformning. Den 
första våningen, piano terra, består av en större 
entréhall med öppning mot kanalsidan för att 

Traditionellt byggs byggnadens huvudväggar på stenblock som vilar 
på träplattformar som i sin tur stöds upp av träpålar ner i leran. 
Skiss av Antonio Salvadori, “Architect’s guide to Venice”

Dodgepalatset i orientalisk och gotisk stil

Ovan är två byggnader som på många vis är typiska för venetianska 
bysantinska palats, Ca’Loredan och Ca’Farsetti. Dock har man 
lagt till en extra våning. Man ser den arkaden i den första våningen 
med inlastning från kanalen och det längsgående galleriet på andra 
våningen. 

A R K I T E K T U R
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Sektion och plan över det traditionella venetianska huset. Sektionen 
visar de tre våningarna och planen den första våningen, Piano terra, 
med kontakten till kanalen och den lilla gården med utvändig 
trappa. 

Förslaget som vann förstapris i tävlingen City Vision Venice från 
2011 av Alberto Bottero, Simona Della Rocca och Valeria Bruni.

kunna lasta in varor. På sidan av inlastningshallen 
finns det lagerutrymmen.  Mot landsidan 
finns ofta en liten kringbyggd gård, ofta med 
utanpåliggande trappor. På entresolvåningen, 
mesa, hade man kontor. På huvudvåningen, piano 
nobile, som det kunde finnas två av, finns en 
central hall, portego, med anslutande sidorum. På 
den översta våningen, piano sottotetto, är takhöjden 
lägre och här bodde de anställda med sina 
familjer.  Precis som planen är fasaden indelad i 
partier med loggian i mitten.

Sen efter republikens fall, i slutet av 1700-talet, 
har arkitekturen främst bestått av många små 
ombyggnationer och tillägg. Man ansträngde 
sig för att inte förstöra det som redan var bra - 
snarare av ekonomiska skäl än kulturhistoriska. 
Che el sia fato che el staga ben - att göras så att det ser 
bra ut - var kravet för att något skulle godkännas.

Stadslandskapet idag består av få nya byggnader 
även om det internationellt finns ett stort intresse 
för Venedigs framtid och stadsplanering. 2011 
hölls idétävlingen City vision Venice med syfte att 
ta fram en framtidsvision för staden. 

Sedan 1895 hålls Venedigbiennalen vartannat år i 
Giardini Pubblici som är en välkänd konsthändelse 
där utländska och italienska visar samtida konst 
vartannat år. Sedan 70-talet hålls en arkitektur-
biennal varje jämnt år, temat för 2012 är Common 
Ground.

A R K I T E K T U R
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Klostret från 
1100-talet

Arsenalen Skeppsvarv

Giardini Pubblici,
Venedigbiennalen

Stadsdel från 1920-talet 
med arena

Medeltida 
stadsstruktur

Lagunön
La Certosa

Isola 
San Pietro

P l a t s e n ,  S t  E l e n a
På den nordvästra delen av ön St Elena ligger 
en industritomt som kommunaltrafikbolaget 
Vapretto tidigare har nyttjat. Området gränsar 
till den täta medeltidsstaden, parken Giardini 
Pubblici, nyare stadsstruktur från början av 
1920-talet och den grönare lagunön La Certosa.  

Ön St Elena ligger i östra delen av det ökluster 
som tillsammans bildar Venedigs centrala delar. 
På St Elenas nordvästra spets ligger en tomt som 
tidigare använts som båtuppläggningsplats och 
varv för ACTV, företaget som driver Vaparetto, 
Venedigs båtkollektivtrafik. På denna tomt 
föreslås från stadens sida ny bebyggelse. 

Venedig består i stort av en relativt homogen 
medeltida struktur. Tomten på St Elenas 
nordvästra spets ligger däremot i ett gränsland 
där den täta stadsstrukturen möter glesare 
skeppsvarvsindustrier och en av de få större 
sammanhållande grönytorna, Giardini Pubblici. 
Vidare ut i inloppet den gröna lagunön La 
Certosa, badorten Lido och slutligen Adriatiska 
havet.

På platsen idag finns det varvs- och lagerbyggnader  
som verkar vara uppresta och tillbyggda efter 
behov. Dessa tillsammans med gräsplättar för 
båtuppläggning bildar en fragmentarisk och gles 
struktur. Söder om tomten finns grönytor med 
uppvuxna träd, men området verkar muromgärdat 
från den publika sidan, inte så välskött och använt 
som skrotupplag.

Staden, Città di Venizia, har gjort en utredning 
för stadsförnyelse på tomten. På nästa sida i 
illustration a) visas de byggnader som anses vara 
värda respektive de som kan rivas. De fyra större 
byggnaderna som man vill spara har ett liknande 
utseende. De är funktionsbyggnader från 1950- 
och 60-talet av armerad betong som består av tre 
långskepp på 30x10 meter. Förutom dessa fyra 
ska även   ett tvåvåningshus med trädgård som 
idag används som kontor sparas. Illustration b) 
visar den stadsstruktur som staden föreslår med 

P L A T S B E S K R I V N I N G

Ön St’Elena i östra delen av det ökluster som tillsammans bildar 
Venedigs centrala delar.

Tomten (rödmarkering) ligger i gränslandet mellan den täta medelti-
dsstaden, nyare stadsstruktur, varvsindustrier från olika tidsperioder 
och olika typer av grönområden.

Tomten sedd ovan ifrån Canale di Quintaralle. Byggnaderna med 
gavlarna mot kanalen är från 60-talet och ses som bevarandevärda.
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b) Illustrationen bygger på stadens utredning som innehåller förslag 
på en ny bebyggelsestruktur, tre nya broar, en utfyllnad i öst för 
idrottsanläggning samt en utvidgning av Guardini Pubblici i syd. 
Den rödstreckade gränsen kommer från tävlingsprogrammet för 
tomten som Foundation de l’Entreprise anordnar.

Bevarandevärda byggnader
Gräns för första etapp

Föreslagna nya byggnader
Föreslagna nya broar

Idrottsanläggning

Marina

Vy ovan söderifrån med vy mot Isola San Pietro

a) Illustrationen visar byggnader som bör bevaras respektive rivas, 
enligt stadens utredning.

Bevarandevärda byggnader Byggnader som kan rivas

tre nya broar, utvidgning av Giardini Pubblici i 
och en ny idrottsanläggning.
  
Man tror att ön St Elena har varit bebyggd sedan 
1100-talet med ett kloster på den östra kusten och 
fungerat som en övernattningsplats för pilgrimer. 
Från slutet av 1600-talet användes delar av ön 
och klostret för att baka bröd till Venedigs flotta 

i Arsenalen. Bageriverksamheten fortsatte även 
under Napoleons tid, då de religiösa byggnaderna 
istället fungerade som lagerlokaler. På 1880-talet 
uppfördes ett skeppsvarv och verkstadsindustrier 
där man byggde ångbåtar, tågvagnar och broar 
och som i slutet av 1880-talet hade 880 anställda. 
Verksamheten gick i konkurrs på 1920-talet och 
istället tog  ACTV över som drev Vaparetto.

P L A T S B E S K R I V N I N G
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Industribyggnader som bevaras Rio dei GiardiniTvåvåningsbyggnad som bevaras
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B
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Situationsplan, befintlig bebyggelse

Sektion A-A

Sektion B-B
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