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Karin Fridell Anter & Marina Weilguni 
 
Om forskarna 
Karin Fridell Anter är docent i arkitektur och knuten till KTH och Konstfack, med 
specialområdet färg i rumsliga och arkitektoniska sammanhang. 
karinfa@explicator.se 

Marina Weilguni är doktorand inom antikens kultur och samhällsliv i Uppsala. 
marina.weilguni@explicator.se 
 
Projektets ursprung och hemvist 
Projektet har pågått sedan 1998 och har till största delen bedrivits på vår fritid, med bidrag för 
resor och omkostnader från olika fonder (främst B & G Rausings Stiftelse och Fondazione 
Famiglia Rausing).  Under en period i mitten på 2000-talet var vi på deltid knutna till det stora 
svenska Pompeji-projektet. Sedan dess har vi arbetat vidare med moraliskt och intellektuellt 
stöd från Uppsala-institutionen och Svenska institutet i Rom. Marina har nyligen fått en 
korttidsanställning i Uppsala för att avsluta sitt avhandlingsarbete. 

Vi har genomfört alla inventeringar tilsammans, men sedan koncentrerat oss på olika 
delaspekter i analysen. 
 
Genomförd och planerad publicering 
‘Public Space in Roman Pompeii’ 
K. Fridell Anter & M. Weilguni (2003). BAR International Series (1186): 31-40 
 
’Colours in Pompeian Cityscape: Adding Pieces to the Puzzle’ 
K. Fridell Anter (2006). Color Research and Application vol 31:4, 331-340. 
 
’Colour in Pompeian Cityscape’ 
Karin Fridell Anter. Submitted to Römische Mitteilungen Spring 2009. 
 
“Aspects of the urban fabric of Pompeii” 
Marina Weilguni. Kommande avhandling  
-  The axial grid of Pompeii (Pompejis axiala plan) 
- Circulation of wheeled traffic on Pompeii (Hjulburen trafik i Pompeji) 
- Activity interface between buildings and public space (Aktivitetsgränssnitt mellan 
byggnader och offentligt rum) 
-  Articulation and expression in convex space (Artikulation & uttryck i det konvexa rummet) 
-  Sightlines connecting public and interior space (Siktlinjer från offentligt till inre rum). 
 
Delprojekt 1: Axial analys med hjälp av Space Syntax (gemensant) 
Vi har analyserat hela gatunätet innanför muren med hjälp av den matematisk-topologiska 
metoden Space Syntax. Några centrala Space Syntax-begrepp är: 

Convex space  - konvext rum 
Axial space – axialt rum 
Integration /segregation 

 
Efter den axiala analysen valde vi två högintegrerade och ett segregerat stråk för detaljanalys: 

Via Stabiana- Vesuvio 
 Via di Merdurio – Via del Foro – Forum – Via delle Scuole 
 Vicolo del Fauno 



 
Delprojekt 2: Färgen i Pompejis gatubild (Karin) 
För större delen av staden finns det nästan inga bevarade rester av fasadfärger och mycket litet 
källmaterial. Jag fick därför överge tanken på att inventera och diskutera färghållningen 
utefter de tre utvalda stråken. I stället har jag sammanställt och analyserat fasadfärgerna 
utefter Via dell’Abbondanza, så som de redovisas i V. Spinazzolas välkända publikation om 
utgrävningarna 1910-23. Min hypotes var, att de mönster för fasadfärgsättning som visas av 
Spinazzola är giltiga även i andra delar av staden. Jag testade hypotesen mot den sparsamma 
evidens som kunde hittas för de tre utvalda stråken. För Via Stabiana-Vesuvio kom jag fram 
till att inget motsade att mönstret för Via dell’Abbondanza var giltigt även där, medan jag för 
övriga analyserade stråk fann tecken på större avvikelser från  mönstret. 
 
Delprojekt 3: Hjulburen trafik (Marina) 
Vagnstrafiken i Pompeji har lämnat djupa spår i gatornas stenbeläggningar, och att den tunga 
trafiken var reglerad är tydligt. Jag använde mig bl. a. av gatubredd, stoppstenar och 
blockerade infarter för att försöka ta reda på hur trafiken leddes fram, och kunna ställa upp 
rimliga hypoteser för vägar in till stadens centrum från varje port som användes av 
vagnstrafik, och tillbaka igen.  Jag undersökte också hur staden i sig själv ledde trafiken till 
vissa mål, och hur man ibland var tvungen att ställa upp ”trafikskyltar” för att förstärka eller 
ändra de budskap den urbana väven gav. 
 
Delprojekt 4: Activity interface between buildings and public space (Marina) 
Viktiga begrepp i analysen av de tre utvalda stråken: 

Constitutedness = number of doorways per convex space 
Permeability = number of doorways per 10 m wall 

 
Kategorier för att klassificera inre rumsliga system 

Living + working     ”Large”  /  ”small” 
Living   Representational / non representational 
Public functions     Temples and cult /recreation /civic functions 

 
Delprojekt 5: Articulation and expression in convex space (Marina) 
Articulation of each convex space in relation to  
neighbouring convex spaces. 

-  degree of convexity  
-  physical size 

Articulation + special design factors = usefulness 
 
Expression of interior units and urban functions in public space 

-  Facade colour and form 
-  Sightlines from public space to interior space 
-  Curbstones, protecting stones and sidewalk design 
-  Features like fountains, street altars, stepping stones etc. 
-  Other special markers  

 
Slutmålet för undersökningen 
Vi vill hitta de sociala fokuspunkter där invånare och främling möts och social identitet 
skapas. Analysen innehåller resultat gällande: 

-  Axial integration/segregation 
-  Hjulburen trafik 
-  ”Constitutedness” och permeabilitet 
-  Artikulation och uttryck, inklusive siktlinjer 


