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1. Förskola 
2. Café 
3. Växthus
4. Uthyrningslokal
5. Ungdomsgård
6. Studio
7. Trapphus

4

7

7

Stockholm Stadshus

+0

+106

+72.8

+111

+0

+40.00

Smalhusområde

+0

+58.19

+59.90

Torre Prendiparte

+0

+21.20

Naturlandskap

+0

+15.30

Villaområde La Torre degli Uguzzoni

+0

+32.45

Axonometrisk situationsplan 
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1. Flerfamiljshus
2. Enfamiljshus
3. Redskapsbod
4. Kolonistuga
5. Föreningslokal
6. Caféverksamhet
7. Återvinningsstation
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Bostadstorn med verksamheter i entréplan:

1. Konsthall
2. Båtklubb
3. Hopptorn
4. Vattentorg
5. Saluhall
6. Småbåtshamn
7. Soldäck
8. Restaurang
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Stora villatornet sektion  B - B
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1. Tvättstuga 
2. Entré
3. Kök
4. Vardagsrum
5. Arbetsrum
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7. Badrum
8. Ateljé
9. Vinterträdgård
10. Uterum
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Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
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med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

Detalj 1:10 

Yttervägg:
Fasadtegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum
Luftspalt
Vindtätskiva
Isolering
Diffusionsspärr
Ytskikt tegel, 
206/107x107x65
med stålförstärkning vid 
hålrum

Golv:
Golvmaterial
Reglar 
Isolering  
H-balk

A Takdetalj
B Vägg och fönsterdetalj
C Väggdetalj
D Vägg, fönster och 
golvdetalj
E Detalj i plan visar 
fönster som ligger i liv 
med yttervägg

E

C

D

B

A

CESENA
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SEKTION LÄNGS VIA EMILIA
“CERCHIA DEI TORRESOTTI”, 1100 e.Kr.
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1. Torre dell Orologio 
2. Agresti
3. Alberici
4. Asinelli
5. Altabella
6. Bertolotti
7. Carrari
8. Catalani
9. Conoscenti
10. Galluzzi

11. Garisenda
12. Ghisilieri
13. Guidozagni
14. Lambertini
15. Lapi 
16. Oselletti
17. Prendiparte
18. Ramponi
19. Scappi
20. Toschi
21. Uguzzoni

1. Canale Naviglio
2. Cavaticcio
3. Canale della Moline
4. Canale di Reno
5. Antico Corso Aposa
6. Canale di Savena

534 f. Kr, den etruskiska 
staden Felsina växer fram. 189 f. Kr, grundades den romerska

staden. Det romerska namnet ”Bononia” 
ersätter det keltiska namnet ”Felsina” 
för staden.

Ca 500 e. Kr, Citta’delle quattro 
croci, staden med de fyra portarna, 
omfattade hela den romerska staden 
som omgärdades av en selenitmur. 

728-29 e. Kr ockuperades Bologna av
longobarderna som slog sig ner utanför 
selenitmuren på östsidan. De omgav sin 
bosättning med kraftiga befästningar i en
halvrund form. 

På västsidan utvecklades staden
efter radiala linjer som tidigare
användes för jordbruk. 

Den andra murringen brukar benämnas 
som ”cerchia dei torresotti”, tornägarnas 
cirkel, byggdes efter det att comune di 
Bologna som nytt politiskt organ blev till 
efter år 1115. 

Den yttersta murringen projekterades 
runt 1150, på grund av stor befolkningstillväxt 
med inflyttning från landsbygden. Murren 
färdigställdes 1374. Från 1500-talet var 
Bologna Vatikanstatens huvudstad i norr.
Stadens hampa- och silkesindustrin utvecklades
genom effektiva energisystem med kanaler. 

1858 byggdes järnvägsstationen och 
trettio år senare invigdes dell’Indipendenza 
som förbinder järnvägsstationen med 
stadens kärna.

1902 revs den yttersta stadsmuren men 
murens avgränsande funktion skulle så 
småningom återuppstå i form av en 
dubbelriktad sexfilig ringled runt den 
historiska stadskärnan.

1. Porta di Galliera
2. Pusterla del borgo di San Pietro
3. Porta Mascarella
4. Porta della strada San Donato
5. Porta di strada San Vitale
6. Porta di strada Maggiore
7. Porta di strada Santo Stefano
8. Porta di strada Castiglione
9. Porta san Mammolo
10. Porta di Malpertuso
11. Porta di Saragozza
12. Porta di Sant’Isaia
13. Porta di San Felice
14. Porta della Lame

A. Pieru 
B. Ravennato
C. Procola
D. Stioru

Piazza Maggiore

BOLOGNAS URBANA UTVECKLING
“CERCHIA DEI TORRESOTTI”
TORNÄGARNAS CIRKEL, 1100 e.Kr.
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ROMAROMAROMA

ROMA ROMA

BOLOGNA BOLOGNA

BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA

REGION EMILIA-ROMAGNA

RIMINI

MODENA

PARMA

PIACENZA
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STÄDER VIA EMILIA

FERRARA

RAVENNA

HUVUDVÄGAR TÅGTRAFIK TRAFIKKARTA

Emilia-Romagna är en region vid Adriatiska havet i norra Italien. 
Regionens yta omfattar 22 123 km² och antalet invånare är omkring 4 miljoner. 

Bologna är huvudstad i Emilia-Romagna. Andra viktiga städer är 
Parma, Piacenza, Modena, Rimini, Ferrara och Ravenna.

Emilia-Romagna är uppkallat efter Via Emilia, en stor romersk väg, som konsuln
M. Aemilius Lepidus lät anlägga 177 f. Kr. och som gick från Piacenza Rimini.

RIMINI

PIACENZA

Diagramet visar viktiga huvudleder som förbinder Bologna med resten av Italien. Bologna är en viktig knutpunkt för tågtrafiken i norra Italien. En sammanställning av all trafikflöde i norra Italien. 
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STADSSILHUETT & MAKT 
Vad tyskarna kallar Stadtbild är mycket mer än bara 
landmärken. Termer refererar till en helhet av urbana 
profiler som relaterar till sin plats. Ordet skyline eller 
stadssilhuett betyder traditionellt ”linjen där jord och 
himmel möts” och började användas under 1870-talet. 
Traditionellt sett finns det tre typer av stadssilhuetter; 
den som upplevs från vägarna in till staden. Den där 
man möter staden från vattnet och kustlinjen, oftast 
genom stora panoramavyer. Samt den vyn man får över 
staden från en hög punkt eller utkiksplats. Den urbana 
stadssilhuetten är den fasta delen i en atmosfär i ständig 
rörelse. Vattnet och himlen skapar en ram som smickrar 
även de mörkaste av städer. Den avlägsna konturen av 
staden blir rikare och tydligare ju närmare man kommer 
staden. Idag är städer så pass stora att en stadbilden 
eller silhuetten redan börjar i förstäderna. 

Under 1880-talet började skyskrapan omdefiniera 
stadens visuella form på ett dramatiskt sätt. Naturligtvis 
har det alltid funnits höga byggnader, från mesopo-
tamiska Ziggurat till Eiffeltornet men aldrig tidigare 
har bilden av staden skapats som en produkt av privata 
företag. De enda strukturer, jämförbara med skyskrapor 
i dessa avseenden, är de friherrliga tornbyggnaderna 
under medeltiden. Dessa höga urbana inslag var ut-
märkande för städer i centrala och norra Italien, i södra 
Frankrike och i mellersta och södra Tyskland.

I Bologna var tornen många och dominerade stads-
bilden helt. Tornen representerade inte en kollektiv 
vilja. Tvärtom, var de ett uttryck för egenintresse 
och välfärd för enskilda klaner och familjer. Bologna 
kommun hyste blandade känslor inför denna privatise-
rade stadssilhuett. Tornen sågs som ett hot mot stadens 
intresse och många revs eller kapades. Det finns många 
historiska bevis på hur kommunen vid upprepade 
gånger reglerade höjden på tornen. Under mitten 
av 1200-talet proklamerande Bologna kommun att 
”anyone who launches projectiles or other instruments 
against the palace or against the curia of the Commune 
would be fined and his tower demolished”. 

Attacken på tornen var mycket effektiv. Den medeltida 
stadens utformning var helt enkelt menad att vara 
visuellt expressiv för att stryka den rådande sociala och 
politiska ordningen. Det var nödvändigt att inget torn 
var högre än stadshuset. De privata intressena skulle 
inte ha företräde framför den allmänna ordningen. Gen-
om att riva och kapa tornens höjd ville staden eliminera 
de adliga privilegierna som underminerade den centrala 
auktoriteten och samtidigt öppna upp stadens form. 

På samma sätt som de medeltida tornen var ett sätt för 
prominenta familjer att visa sin makt och betydelser var 
skyskrapan ett monument över de växande amerikanska 
företagens betydelse under början av 1900-talet. De 
privata företagens ”torn” representerade framsteg och 
har idag blivit en självklar bild för stadens välstånd och 
stolthet. Samtidigt jämförs de många skyskrapor som 
kröner stadssilhuett med monumentalbyggnader, den 
nya tidens katedral. 

Ett torn eller en hög byggnad har helt enkelt förmågan 
att kröna och omforma sin stadskontur. De kan vara 
med och tävla med sin regionala eller globala omvärld 
genom att vara högst. I centrala Stockholm skjuter 
byggnaderna i höjden med bland annat konferenshotel-
let Waterfront och planerna för Västra City, Nordvästra 
Kungsholmen och Tors torn. Stadshuset skyms alltmer 
i stadsbilden, kan det uppfattas symboliskt? Synen 
på vad torn kan vara och användas till har alltid 
varit mångskiftande. När man sätter sig in i debatten 
om Kungstornen i Stockholm framgår tydligt att 
tornen utgjorde en samlingspunkt för en mängd olika 
associationer. Diskussionen där handlade inte enbart 
om byggnaderna i termer av byggnadsvolym från ett 
stadsbyggnadsperspektiv, utan även om symboler för 
teknik, makt och kommersialism.

Stenstad

Med Sveriges inträde på den internationella politiska 
scenen under 1600-talets första hälft blev Stockholm 
centrum i en stormakt. Under ledning av stadens 
förste överståthållare Klas Fleming, tillsatt 1634, 
reglerades malmarna efter en strikt rutnätsplan, byggd 
på renässansens ideal. Ett gatumönster skapades, som 
till största delen består och fortfarande fungerar. I 
malmarnas rutnät hade staden en generös struktur att 
växa i. I Lindhagenplanen från 1880-talet påbörjades 
genomförandet av Lindhagenplanen som föreslog ett 
esplanadsystem efter europeiskt mönster. 

De skilda epokerna i stadens utbyggnadshistoria är 
tydligt avläsbara. Fasaderna mot gatan och offentliga 
rum är oftast statiska medan innegårdarna är förän-
derliga. En riktlinje vi tagit vara på då de nya tornen 
i stenstaden placeras fritt på gården. Tornen växer där 
de får plats att växa och reser sig över de befintliga 
husen. De förhåller sig till sin omgivande miljö genom 
att blygt sluta sig inåt, i mötet med kvartershuset på de 
lägre våningarna och öppna sig och bli mer transparent 
på de övre våningsplanen. Tornen tar plats i staden 
genom att vara höga, uppemot 50-70 m och bildar en ny 
innerstadssilhuett tillsammans med 1500-talets kyrkor, 
1900-talets offentliga torn (Stadshuset, S:t Eriksbrons 
tornen och Kungstornen) och 1950- 70-talets modern-
istiska höghus (Wenner Gren Center, Högtorgscity, 
Skattehuset och Folksamshuset). De får en smäcker 
proportion och är till skillnad från de befintliga tornen 
inte offentliga i innehållet. Programmet för tornen 
är dagsverksamheter i form av kontor och ateljé. De 
transformerade tornen är tudelade i utseendet. Vi jobbar 
med två murförband som bildar en komposition som 
känns sluten och massiv på de lägre våningsplanen och 
uppluckrad på de övre. Tegelsättningen gör att tornet 
släppaer in både ett diffust ljus och ett direkt ljus. På 
taket finns en mobilmast. 

Vattenrum

Vattenrummen med sina vattenspeglar till golv och 
med sin natur eller bebyggelse som fond är oerhört 
karaktärsfulla och vackra. Det stora avståndet i 
vattenrummen gör att det bildas långa siktsträckor där 
broar och ny bebyggelse kan förstärka och ytterligare 
skapa rum i vattnet. Vattenrummet rår över husen och 
höga byggnader gör en måttlig inverkan på vatten-
rummet som helhet.

De transformerade tornen placeras i vattnet och 
skapar en ny strandzon. Stadens gränser expanderas 
och förflyttas ut i vattnet med strandlinje, bryggor 
och kajer. Dessa gestaltas med nya funktioner som 
strandpromenad, hopptorn och vattentorg, alla med 
god vattenkontakt. Tornen är massiva, slutna och 
har samma murförband rakt igenom. Det sker ingen 
differentiering och tornen läses som skulpturer i vatten 
mellan 10m -70m. De förhåller sig till varandra och 
skapar ett dynamiskt mellanrum och ett offentligt 
strandparti. I vissa av tornen har trapphuset förflyttats 
till utsidan av tornet med en gångbro som kopplar sig 
tillbaka till tornet. Detta grundar sig i de historiska 
förlagorna där många av de klassiska tornen förbands 
med gångbroar. Som ett fryst ögonblick i tiden, en 
blinkning till det förgånga. 

Smalhusstad
Med Stockholmsutställningen 1930 slog funktionalis-
men igenom i stadsbyggandet. Samtidigt fokuserade 
debatten på de bostadssociala problemen. Mot denna 
bakgrund etablerade staden en ny syn på de förvärvade 
lantegendomarnas användning; flerfamiljshus började 
byggas i större skala på mark som inte var lämpad 
för småhus. En strikt separering av bostads- och 
arbetsområden började tillämpas i planeringen. Hus i 
park blev idealet och smala lamellhus började byggas 
i förorterna i öppna och parallellställda planmönster. 
Byggnaderna är friliggande i tre till fyra våningar med 
genomgående lägenheter och ett husdjup på sju till tio 
meter. Markbehandlingen karaktäriseras av respekt för 
den ursprungliga naturen, som ofta sparats ända fram 
till husgrunden. Kvarteren är upplösta. 

Tornen förhåller sig till smalhusstaden genom att anta 
smalhusets proportioner, fast i vertikalt läge och dockar 
sig till de befintliga byggnaderna. De är anpassade till 
terrängen och placeras vid gavlarna till de befintliga 
byggnaderna för att behålla gårdarna som allmänna 
och öppna. Naturmarken fortsätter att vara sparad 
mellan husen. Tornen har ett traditionellt murförband i 
koppskift och stora lekfulla fönster och ett utomhusrum 
på taket. Som en tillbyggnad skapar tornen en ny 
kontur för smalhusen. De är mellan 25m – 40m höga 
och bildar ett nytt tanklandskap för området som inte 
är underordnad trädtoppshöjden. Tornen är offentliga 
och som besökare kan man ta sig hela vägen upp till det 
offentliga utomhusrummet på taket för att titta ut över 
trädtopparna. Tornen förändrar ytterstadens silhuett 
och blir viktiga för orienteringen av området och dess 
samband mellan olika stadsdelar. 

Punkthusområde

Runt 1960 började nya stadsdelarna planeras för ett 
byggande i större skala. Parkeringsnormer infördes för 
att tillgodose det ökade behovet av parkeringsytor. Ett 
stramare planmönster utvecklades med 12-16 våningar 
höga punkthus i grupper vid centrumbildningar. Bygg-
naderna är fristående och orienterade efter vädersträck 
och anpassade till ett kuperat landskap. Det upplösta 
planmönstret är anpassad efter terrängens former med 
speciell markering av höga punkthus i stråk. Punkthus 
i nio våningar är ett kännetecken för 1960-talets 
stadsdelar. Det placerades ofta diagonalt utefter gatan 
utan att forma gaturummet och utan lokaler i bottenvå-
ningen. Områdena har få arbetsplatser och begränsat 
utbud av service. 

Tornen reagerar på punkthusområdet genom att leka 
med punkthuset proportioner. Tornen antar först punk-
thusets måttförhållanden för att sedan bryta ner sig själv 
proportionsenligt i halvskalor. De lägger sig sedan på 
de fria ytorna mellan de befintliga husen. Genom denna 
reaktion bryter tornen inte bara ner punkthusets propor-
tioner, utan bryter även ner skalan i hela området, för 
att också ge skala till platsen. I likhet med sin klassiska 
förlaga gör de transformerade tornen en skillnad på 
bas och topp. Basen upplevs som tung och toppen som 
lätt. Denna effekt nås genom en varierad tegelsättning 
där den tunga basen har ett koppskift och den lättare 
toppen har rullskift i stensättningen. Teglet i rullskift 
är lagd där var tredje sten står på högkant vinkelrätt 
mot muren. Dessa stenar har håligheter som möjliggör 
ljusinsläpp. Höjden på tornen är 3,2m, 6,5m och 13m. 
Programmet är varierat med allt från flerbostadshus till 
kolonilott och caféverksamhet. På taket finns växthus 
och privata terrasser.

Skivhusområde
Vid 1960-talets slut övergick planeringen till ett stor-
skaligt planmönster. Den växande biltrafiken gavs ett 
allt större utrymme i planeringen. Stadsdelarna omgavs 
av stora trafikleder och orörda naturområden. År 1965 
beslöt riksdagen om det så kallade miljonprogrammet. 
Målet var att bygga en miljon nya lägenheter i landet 
under 1965-1974 för att avhjälpa bostadsbristen och 
utrota trångboddheten. Höga skivhus och loftgångshus 
i grupper byggdes på basis av ett hierarkiskt uppdelat 
trafiksystem med planskilda korsningar för vägnätet i 
hela stadsdelar. Husen var jämnhöga och friliggande 
kring gemensamma gårdar eller parkeringsanlägg-
ningar. Genom rätvinkligt planmönster eftersträvades 
större stadsmässighet. 

Tornen förhåller sig till den ursprungliga bebyggelsen 
genom att docka till befintlig konstruktion. De placeras 
på skivhusets tak och aktiverar taklandskapet. De 
ersätter också de gamla loftgångstrapphusen genom 
att fungera som torntrapphus. Tornen är små, mellan 
6m-10m höga och har en lekfull karaktär som kopplas 
till programmet med en inriktning på service, arbet-
splatser och fritidsgård. Det finns två typer av torn med 
olika murförband på taket där den ena har en regelbun-
den tegelsättning med två stora och en liten tegelsten i 
repetition. Den andra har en mer lekfull tegelsättning 
där varannan tegelbit skjuter ut med två centimeter 
vilket gör fasaden reliefartad, diffus och levande. 

SJU STADSRUM, 
SJU OMVANDLINGAR
Genom den historiska kunskapen om de bolognesiska 
tornen vill vi undersöka torn på olika platser i den 
moderna storstaden. Vi har valt att studera sju olika 
stadsrum i Stockholm: stenstaden, smalhusstaden, 
punkthusområdet, miljonprogramsområdet, villastaden, 
naturlandskapet och vattenrummet. Platserna är valda 
efter vad vi anser vara intressanta stadsrum att undersö-
ka torn på och att de är vanligt förekommande i den 
moderna staden. Tanken med tornomvandlingarna som 
görs är att de ska vara tydligt avläsbara reaktioner på 
platsens karaktär. Vi vill problematisera sammanhanget 
lika mycket som vi vill undersöka tänjbarheten hos de 
klassiska tornen. Slutligen vill vi diskutera konsekven-
serna av agerandet. Vad händer när de klassiska tornen 
tänjer sina gränser för att bli specifika och anpassas 
efter nya sammanhang? Vad de har gett för värde för 
stadsbilden som helhet? Vi ämnar inte lösa specifika 
problem. Vi vill istället problematisera sammanhanget, 
agera och undersöka konsekvenserna.

I vår underökning tar vi med oss två element från de 
bolognesiska tornen: formen och materialet. Formen 
såtillvida att de transformerade tornen kommer behålla 
sin ursprungsform. Vi jobbar alltså inte med andra 
tornutseenden än den bolognesiska, rätt fyrkantiga 
formen. Materialet för alla tornomvandlingar är tegel, 
fast i ny tappning. Det bolognesiska teglets mått är 
290mm x 130mm x 50mm. Vi har valt ut två olika mått 
på vårt tegel, 206mm x 107mm x 65mm och 107mm x 
107mm x 65mm efter ett standarmått för att producera 
hållbart tegel och anpassning till mindre torn.

Naturlandskap
Starka landskapselement, såsom de höga norrvända för-
kastningsbranterna, grusåsen, fjärdarna och strömmarna 
är alltjämt de stora dragen i stadsbilden. De utgör själva 
grunden till stadens skönhet. Naturladskapet har också 
betydelsefulla funktioner för rekreation, för bibehål-
landet av en rik flora och fauna och för förbättringen 
av lokalklimatet.  

Tornet som placeras i naturlandskapet är 22 m och 
höjer sig över trädtopparna. Det förstärker platsens 
starka landskapsdrag och bidrar därmed till natur-
landskapets skönhet och tydlighet. I det transformerade 
tornet har hålrummen blivit större och kompaktare 
än sina klassiska förlagor. Hålrummet skapas genom 
att vartannat tegel skapar ett tomrum på 107 mm x 
65mm, som ljuset flödar rakt igenom. Tegelsättning 
är regelbunden och tornet upplevs som inbjudande, 
samtidigt som den har stark integritet. Väder och vind 
påverkar tornets karaktär och man känner av ljusets 
skiftningar och vädrets växlingar från insidan. Från 
olika öppningar blickar man ut över naturen; scener och 
vyer förändras kontinuerligt i vandringen upp i tornet. 
På taket möts man av ett öppet rum med panoramavy 
över hela naturlandskapet.  

Villastad
Längs järnvägslinjerna in till Stockholm uppstod tidigt 
små stationssamhällen. På 1900-talet byggdes de ut till 
större villasamhällen. Stadsplanen utgick ifrån att med 
små ingrepp anlägga ett gatunät i den oftast kuperade 
terrängen och medge byggbara tomter på 1500-3000 
kvm. Genom successiv tomtdelning pågår i villasam-
hällen en kontinuerlig förtätning. Tillkommande hus i 
andra och tredje generationen på tomter kring 600 kvm 
ersätter och kompletterar de äldre husen. Gatunät och 
tomter är formade efter terräng. Villor av olika karaktär 
är fritt placerade på stora tomter. Förtätning har skett 
genom successiv avstyckning och utbyggnad av 
radhusgrupper med gemensam infart och små tomter. 
Det är en rik blandning av äldre och nyare hus. Villa-
samhällen är i ständig utveckling där de stora tomterna 
ger plats åt nya villor. 

I villastaden transformeras tornen till villor med 
tornutseende. De placeras som fritt liggande hus i natur-
landskap där det finns plats för förtätning eller som 
friggebodsbostäder i trädgård. Tornen bryter av mot 
sin omgivning genom att annonsera sig på ett nytt sätt 
gentemot de befintliga byggnaderna. Tornen är mellan 
10-20 m höga. De uppfattas som lätta, smäckra och 
eleganta strukturer. Murförbandet är regelbundet om 
två stora stenar och en liten sten i repetition. Murningen 
förstärker tornets vertikalitet då den läses som en jämn 
yta och ger ett sammahållet intryck. 
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BOLOGNAS HISTORIA
Trots bristen på exakta kronologiska hållpunkter kan 
man urskilja Bologna redan under bronsåldern, alltså 
kring 800-talet f. Kr. Genom att studera de föremål som 
finns bevarade är det möjligt att beskriva hur Bologna 
fungerade under bondesamhället. Svårare är att defini-
era stadens fysiska utbredning. Man har kunnat urskilja 
Bolognas första bebyggelsekoncentration som en serie 
bostadsområden på andra sidan floden Reno som sträck-
er sig från den stora Borgo Panigale mot högslätten från 
Crespellano till Gallo di Castel S. Pietro, vidare över 
kullarna söder om Bologna med Grotta FArneto och 
Castel dei Britti ända bort till Appenninerna. 

Från 534 f. Kr härstammade den viktiga etruskiska 
staden Felsina. Samtidigt med Felsinas kulturella 
uppgång och ekonomiska tillväxt växte hamnstaden 
Spina i närheten av nuvarande Comacchio fram. Av 
keramikimporten att döma kan man konstatera en 
betydande samverkan mellan de två städerna. 

Den begränsade tillgången till Keltiska fyndligheter 
från tiden mellan mitten av 450-200 f. Kr gör det svårt 
att fastställa en historisk kontinuitet för Bologna under 
den perioden. Man har vid utgrävningar funnit keltiska 
gravar ovanpå felsineiska gravplatser. Utgrävningarna 
visar att de romerska bosättningarna låg direkt på och 
delvis var sammanbyggda med ett lager hyddor som 
var 500-600 år äldre. År 189 f. Kr ersätter det romerska 
namnet Bononia baserat på det keltiska namnet Boiier-
na, det etruskiska namnet Felsina på staden. Namnbytet 
pekar på att staden genomgick en utveckling och att 
romarna kan ha lierat sig med tidigare bosatta kelter.

Den romerska staden grundades år 189 f. Kr. Den första 
kolonisationen från Rom omfattade 3000 familjen (dvs. 
mellan 12 000- 15 000 personen) av vilka en femtedel 
bosatte sig i staden som hade en yta på mellan 10 till 
12 hektar. De övriga inflyttade bosatte sig utanför 
staden inom den närmaste landsbygden, centuriatio, 
som omfattade ca 50 hektar. Sträckningen av många av 
stadskärnas huvudgator stammar direkt från den gamla 
romerska rutplanen. Man finner också att de vertikala 
element som främst karakteriserar den ”gamla stadens” 
utseende; tornen och kyrktorn, står parallella med det 
antika Bononias rutplan. Denna planorganisation är 
fortfarande tydlig i stora delar av den gamla staden 
efter närmare 2000 år.
 
En selenitmur byggdes under kejsar Teoderiks tid 
(493-526 e Kr) och hade fyra portar. Staden kallades 
därför under den tiden för citta’delle quattro croci. 
Muren omfattar hela den romerska staden samt de nya 
förstäderna i norr och öster.
 
Åren 728-29 ockuperades Bologna av longobarderna 
som slog sig ner utanför selenitmuren. Longobarderna 
hade för avsikt att kontrollera de vägar som ledde 
till Ravenna, som vid denna tidpunk var bysantinskt 
territorium. De omgav sina bosättningar med kraftiga 
befästningar i en halvrund form som man lätt kan 
skönja på topografiska kartor. Utvecklingen hos 
förstäderna på västsidan blev däremot annorlunda. Den 
gick efter radiala linjer, förmodligen då dessa marker 
redan användes för jordbruk. 

Den andra murringen brukar benämnas som cerchia dei 
torresotti och byggdes efter det att comune di Bologna 
som nytt politiskt organ blev till efter år 1115. Staden 
anslöt sig år 1167 till Lega Lombarda, lombardiska 
unionen, och detta bidrog till att staden måste förses 
med försvarsverk. Tornägarna utgjorde den härskande 
klassen under det kommande seklet och bodde alla 
innanför selenitmuren, eller åtminstone inom den gamla 
longobardiska befästningen; detta bevisas av kvarblivna 
torn, dokument och namn på platser i staden. 

Den yttersta murringen projekterade förmodligen 
kring mitten på elvahundratalet, när en stor tillväxt av 
stadsbefolkningen skedde i samband med omfattande 
inflyttning från landsbygden. Den nya muren byggdes 
sakta och blev färdig först 1374, under en period av 
politiska spänningar och avfolkning. Den nya muren 
byggdes så långt ut att man innanför den hade plats med 
vin- och trädgårdsodlingar.

Den medeltida strukturen har förblivit nästan oförän-
drad och många gator har bevarat det gamla utseendet 
med låga arkader med träpelare, första våningen 
utskjutande på konsoler och med bågbroar över gatan 
som förband byggnader mitt emot varandra. I slutet av 
1300-talet var Bolognas stadsstrukturer väldefinierad 
och sådan skulle den komma att förbli ända till mitten 
av 1800-talet. Befolkningen i innerstaden höll sig 
konstant till antalet, medan landsbygden mot 1700-ta-
lets mitt ökade kraftigt. Nya byggnader uppfördes inom 
de givna historiska och topografiska ramarna. 

Bologna var från 1500-talet Vatikanstatens huvudstad i 
norr och levde på hampa- och silkesindustrin, och med 
sitt effektiva energisystem med kanaler och kvarnar 
utgjorde den stora attraktionen för beställare inom den 
internationella handeln. Hundratals fabriker exporterade 
råvaror och färdiga produkter till hela världen, något 
som kan förklara stadens ofta höga levnadsstandard. 
Hampa- och silkesindustrin kom att försvinna i början 
av 1800-talet och den forna huvudstaden blev då 
centrum för en jordbruksprovins. Detta ledde också 
arkitekturen till enkla och konkreta former. 

1858 byggdes järnvägsstationen och trettio år senare 
invigdes dell’Indipendenza som förbinder järnvägssta-
tionen med stadens kärna. Bologna skulle moderniseras. 
1902 revs den yttersta stadsmuren från 1300-talet och 
bara portarna stod kvar, ibland med lite rest av muren 
som minne. Så småningom skulle murens avgränsande 
funktion återuppstå i form av en dubbelriktad sexfilig 
ringled runt den historiska stadskärnan. Den nordvästra 
delen av den historiska stadens kärna bombades 
1943-1944 och kom att återbyggas på ett okänsligt 
sätt efter 1955 års regleringsplan. Många anser att 
markspekulation och en djup okunnighet om den 
gamla stadens historiska värden ligger till grund för 
dessa brutala ingrepp. 

DE BOLOGNESISKA 
TORNEN
Den historiska stadskärnan i Bologna är organisk med 
många trånga och krokiga gator. När man rör sig i 
detta medeltida gatumönster skymtar man då och då 
olika torn som sticker upp bakom husfasaderna. Tornen 
reser sig som en hägring bland de gamla bostadshusen. 
De blickar ut över gatan med en overklig elegans. De 
är statiska och tidslösa, samtidigt som de tycks bära 
vittne om någonting bortom den enskilda situationen, 
ett vidare sammahang. Tornen står stadigt förankrade 
på sina platser. De är bundna till sin egen historia; de 
är en del av en svunnen tid, de är en del av vår tid. 
Flanören, som passerar kastar en blick upp mot tornet 
och möts av en stolt men svårfångad gestalt. Hon dröjer 
sig kvar vid den, tänker på den som lätt, tung, smäcker 
och monumental.

Tornens uttryck bär spår av dess tektoniska arrange-
mang. Det rör sig om murade strukturer, vars fasad kan 
beskrivas som i spänning mellan tektoniskt ramverk och 
konstnärlig abstraktion. Det finns en lätthet i tornens 
tegelvolym, en rörelse från murverket, från det massiva 
och uppenbart bärande, till en abstrakt huskropp. Det 
karaktäristiska röda, åldrade teglet får en undflyende 
verkan på tornen. För att motverka den höga graden av 
abstraktion, så att tornet inte svävar bort, finns element 
som känns igen i form av fönsteröppningar, takavslut-
ning och sparsmakad utsmyckning i fasad. 

Låter man blicken vandra vidare upptäcker man snabbt 
de många små hålöppningar i den annars relativt 
avskalade fasaden. Hålöppningarnas storlek är inte 
större än två handflator. De kan beskrivas som stående, 
nästan kvadratiska och ligger relativt regelbundet i 
höjdled, vilket ger uttrycket en viss vertikalitet, som 
kan påminna om en modern fasad. Fönstrens stående 
proportioner följer detta, ögat rör sig bekvämt uppåt, 
längs med väggen, upp mot himlen. Tornens resning 
blir på så sätt skallös, eller närmare bestämt antar det 
sin egen logik och skala. Det finns något svårfångat, 
poetiskt och undflyende över tornen. Det är spännande 
att försöka förstå dem.

Av de över 100 torn som restes under 1100-talet finns 
idag 21 torn kvar. De berömda lutande tornen, Torre 
degli Asinelli och Torre Garisenda har blivit ett land-
märke för staden lika mycket som de är generiska och 
generella. Till skillnad från andra signaturbyggnader 
som hyllas för sin kraft och särart, var de bolognesiska 
tornen tänkta att samverkan med och mot varandra. 
Tornen representerade inte en kollektiv vilja utan var ett 
uttryck för egenintresse och välfärd för enskilda klaner 
och familjer under medeltidens Italien.  

Avsikterna med tornbyggandet var att visa på den 
egna familjens prominens och betydelse men också att 
markera och försvara sig mot varandra. Under 1100-ta-
let och 1200-talet dominerade de stadsbilden helt. 
Tornen var förbluffande höga och höjde sig 60-100m 
över marken. Den lagenliga grunden för byggandet av 
tornen spåras tillbaka till det gamla kungliga privilegiet 
att befästa och försvara sin mark. När adeln flyttade in 
till städerna följde dessa rättigheter med dem. Tornen 
var antingen kopplade till adelsvillor och palats i staden 
eller stod centralt för en grupp av familjer som delade 
sina försvarsanläggningar. De ägdes av enskilda famil-
jer eller delades mellan flera familjer. 

DET FÖRÄNDERLIGA 
TORNET
Från håll upplevs Torre Prendiparte som en poetisk 
gestalt. Tornet är 60 m högt och har 13 våningsplan.  
Kliver man in är interiören förvånansvärt intim. 
Varje våning är ungefär lika stor som en liten etta. 
Innerrummens storlek ökar från 3,3m x 3,3m till 4,7m 
x 4,7m. Det finns ingen hiss. Alla vardagliga behov 
tillgodoses inom de lägre nivåerna. De övre nivåerna 
är som en trevlig plats att gå till på en ledig dag. Man 
tar helt enkelt en promenad upp i byggnaden och gå 
precis så högt man vill.

Under historiens gång har tornet ständigt utvecklats 
och omprogrammerats för att passa tidens behov. Det 
har tjänat som försvarston, fängelse och isoleringscell. 
Tornet har tillhört den katolska kyrkan och fungerat 
som kampanil. Idag är tornet ett Bed & Breakfast. 
Fönstret som ter sig abstrakt, nästan som en grafisk 
komposition från utsidan, upphör att vara det från 
insidan. Det ramar in en vy över takåsarna och låter 
ljuset strömma in. På fönsterbläcket står två blomkrukor 
som tydligt signalerar att det är en bostad, en plats där 
vardagligt liv kan utspelas. 

Vi rör oss i väggen, längs den branta stegen och på 
den lutande trappan. Rörelsen lockar hela tiden uppåt. 
Tornet förvandlas till ett spel mellan massa och tom-
rum. Den tar skepnad av en vänlig bostad, ett sakralt 
rum och en intim plats. Från olika fönster blickar vi ut 
över staden; scener och vyer förändras kontinuerligt i 
strävan att komma högre och högre upp i tornet. Till 
slut når vi takterrassen och belönas med en makalös vy 
över hela Bologna. 

TORN SOM FLYTER 
De bolognesiska tornen är inte bara objekt för beundran 
och fascination. För oss är tornen grundelementen i 
ett typologiskt projekt; ett försökt till förståelse av 
sambandet mellan typ och monument, monument och 
stad. Vi vill lyfta frågan om kontinuitet; hur tid och rum 
är oskiljaktiga i staden, undersöka frågan om symbol-
värde och permanens. Hur arkitekturen i staden också 
är en arkitektur av minne, eftersom staden är en plats 
för det kollektiva minnet. Vi är inte nostalgiska över 
det förflutna, utan för framtiden. Genom att använda 
byggnader från det gångna som en unik och konkret 
möjlighet att utveckla och utmana vår kulturella 
identitet ämnar vi att utmana historia som ett sätt att 
skapa ny historia. Inte genom historicistiska antaganden 
och pastisch, inte genom traditionalism, utan genom en 
nyfiken strävan av förstå de gamla tornen, utveckla dem 
och sätta de i nya sammahang. 

Vi är intresserade av de bolognesiska torntypologins 
beståndsdelar; dess material, konstruktion och propor-
tioner. Med utgångspunkten från de klassiska tornen 
vill vi tänja dess gränser och undersöka hur typologin 
kan omformas och transformeras i nya miljöer och 
sociala sammanhang. Vi tar avstamp från tanken om 
att allting är föränderligt, ”Allting flyter”. Eller som 
filosofen Herakleitos uttryckte det: ”Man kan inte två 
gånger stiga ner i samma flod. I samma vatten stiger vi 
och stiger vi icke, det är vi och det är icke vi”. Med det 
menar han att allting ständigt förändras men fortfarande 
håller sig inom sina mått och är på så sätt konstanta, 
samtidigt som de är föränderliga. I och med att man 
sätter sin fot i vattnet har det förändrats, vattnet som 
floden bestod av har runnit längre ner i floden men 
floden behåller fortfarande sina mått och är på så sätt 
ännu en flod. Även människan förändras i och med att 
hon stiger ner i floden. Allting som försiggår i världen 
är alltså en bytesprocess där ingenting någonsin förblir 
ett och detsamma. Eller som Platon uttryckte det; ”Vårt 
vara är ett ständigt bliva”. 

En arkitekt som närmade sig förståelsen för staden 
och arkitekturen som föränderligheten hos enskilda 
byggnader är Aldo Rossi. Rossi menar att om artefakten 
i staden hela tiden förmådde förnya sig själv baserat på 
funktionen skulle det permanenta i staden gå förlorad. 
Kulturens, stadens och byggnadens permanens blir just 
det överförbara. I Teatro del Mondo, en flytande teater 
skapad för Venedigbiennalen 1979-1980, undersöker 
Rossi idén om arkitektur som en scen för livet. Han 
beskriver projektet som ”en plats där arkitektur 
slutar och världen av fantasi börjar”. Teatern lånar 
arkitektoniska element från de flytande teatrarna i 
Venedig under 1700-talet och försöker återupprätta ett 
samband mellan det kollektiva minnet och stadsmiljön 
den befinner sig i. Ändå läses teatern som platslös. Den 
flyter omkring och där den landar, omvandlas efter mått 
och material och fungerar som en möjlig bakgrund, en 
kuliss, för att skapa en scen för livet.

Genom Rossis typologiska förhållningssätt till arkitek-
tur, där förenklade arkitektoniska element ger en känsla 
av längtan, närmar han sig något tidlöst och svårfångat. 
Genom den flytande teaterns relation till platsen 
åstadkommer en situation där det inte längre går att 
föreställa sig platsen utan byggnaden, eller byggnaden 
utan platsen; de är symbiotiska, förmår därtill förklara 
varandras existens, skapar mening. När en sådan situ-
ation har uppstått, blir den på något sätt både ytterligt 
lokalspecifikt och väldigt generell, den tycks bära vittne 
om någonting bortom den enskilda situationen, ett 
vidare sammahang, en glidning… 

Vi vill göra just detta: studera och reagera på olika plat-
ser i staden genom att iscensätta den. Grunden för vår 
undersökning utgår från de historiska förlagorna, som 
tänjer sina egna gränser för att bli specifika och anpas-
sas efter område och sammahang. Torn som hittar nya 
proportioner. Torn som omvandlas och transformeras 
utifrån plats och program. Vad är de för något? Hur 
beter de sig? Vilka effekter får de? Hur får de oss att 
känna oss? Hur samspelar de med sin nya miljö? 

Viktigt att belysa är att de olika undersökningarna inte 
ska läsas som ett färdigt förslag. Vi ämnar inte lösa 
specifika problem utan studera ett teoretiskt problem. 
Tanken om torn som flyter, byter miljö och trans-
formeras kan vara banalt men också storslaget. Tornen 
är som skådespelare och aktörer som omvandlas, blir 
något annat för att överbrygga en förlorad mening 
från en annan tid. 
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