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Overblik 

Bologna er hovedstad i regionen Emilia-Romagna 

og en af Italiens store kulturbyer med sin egen 

særlige stemning i de karakteristiske arkadefyldte 

byggerier, man ser over hele byen. Kilometer efter 

kilometer kan man gå i buegange; fx til 

valfartskirken Santuario della Madonna di San 

Luca, hvor der over fire kilometer er 666 buer. 

Bologna har fostret store kunstnere gennem tiden, 

og den er hjemsted for Europas ældste universitet, 

hvis campus rummer en særlig atmosfære i byen 

og et væld af interessante museer – alt sammen i 

gåafstand i den hyggelige indre by.  

Bycentrum ligger omkring smukke Piazza 

Maggiore, der går hundredvis af år tilbage. 

Rådhuset og den kolossale kirke, San Petronio, er 

blot to eksempler på storslåede byggerier her; de 

står som vidnesbyrd på Bolognas rige og 

velstående historie, der også understreges af et 

væld af andre kirker og palæer. 

Ikke langt fra Piazza Maggiore ligger Due Torri, der 

er to af de tårne, der blev opført i middelalderen 

som statussymboler og forsvarsværker af 

rivaliserende familier. Også de fortæller en 

væsentlig del af Bolognas historie og de personer, 

der har præget den. 

Landskabet omkring Bologna er smukt, og man 

kan nemt besøge flere forskellige kulturbyer, 

bjergstaten San Marino eller den italienske 

Adriaterhavskyst. Firenze er et stort rejsemål for 

mange, men byer som Ravenna og Ferrara er også 

oplagte mål tæt på Bologna. 

God rejse! 
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Grundlæggelse og Romerriget 

Bologna-regionen blev bosat i bronzealderen for 

omkring 3.000 år siden af villanoveserne. Folket 

blev overvundet af etruskerne, der grundlagde 

forløberen til dagens Bologna under navnet 

Felsina. 

I 300-tallet f. Kr. kom den galliske stamme boii til 

området, og de erobrede Felsina og egnen 

omkring. Gallerne blandede sig med det etruskiske 

kultur, og de dominerede indtil 196 f. Kr., hvor det 

ekspanderende Romerrige angreb.  

Efter romersk sejr blev Bologna derefter koloni i 

Romerriget under navnet Bononia fra 189 f.Kr. 

Allerede fra starten blev Bononia betydningsfuld, 

idet der blev anlagt handelsveje gennem byen. 

Under den romerske tid havde Bologna op til 

30.000 indbyggere, og den var på et tidspunkt den 

næststørste by i det italienske område. Her var 

blandt andet templer, bade og en arena. 

 

Byen brændte i under kejser Claudius, men den 

blev genopført og udvidet under Nero, der tilførte 

byen flere offentlige institutioner. 

Efter Romerrigets fald blev området omkring 

Bologna gennem århundreder på skift angrebet fra 

nord. Den var en tid en del af eksarkatet Ravenna, 

og fra 728 blev byen en del af kongeriget 

Lombardiet under i første omgang kong Luitprand. 

 

Fra 1000-tallet 

Gennem de forskellige magthavere var Bologna 

strategisk godt placeret med en sund økonomi. På 

grund af en stærkt stigende handel og produktion 

af kunsthåndværk var velstanden stigende, og 

også den kulturelle udvikling startede. Det var fx 

her, det første universitet i Europa blev grundlagt i 

1088.  

Bologna var en tid underlagt Pavestaten i Rom, 

men gennem 1000-tallet nærmere byen sig en 

status som en bystat. Senere, i 1164, tiltrådte byen 

Den Lombardiske Liga mod den tysk-romerske 

kejser Frederick I Barbarossa. Det endte i 1183 

med Freden i Costanza, hvorefter der startede et 

boom i Bolognas udvikling. 

 

 

Vækst og blomstring 

De følgende århundreder tiltrak både kulturelt og 

økonomisk rige Bologna folk fra hele Europa – ikke 
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mindst grundet universitetet, hvor man blandt 

andet kunne studere jura. Blandt de studerende på 

institutionen var Dante Alighieri.  

Fra 1100-tallet opførte mange af byens rige 

familier de karakteristiske forsvarstårne, som man 

endnu kan se to af i centrum af Bologna. Tårnene 

var en del af byens forsvar, men samtidigt prestige-

byggerier, hvor det var familiernes formåen, der 

blev udstillet.  

Befolkningstallet steg så kraftigt, at der kom 

boligmangel i byen, hvilket var årsagen til, at man 

opførte de mange arkader, der overdækkede 

fortovene. På denne måde kunne man øge 

boligmassen, og i slutningen af 1200-tallet var 

Bologna blandt Europas største byer. Der boede 

omkring 50.000 mennesker i byen. 

 

Ny tid under Pavestaten 

En stigende uenighed i byen om dens status ledte 

til slutningen på dens periode som selvstændig 

stat. Nogle var tilhængere af kejseren, nogle af 

Pavestaten, og efter langvarige stridigheder 

erobrede pave Julius II i 1506 Bologna, og bystaten 

blev indlemmet i Pavestaten. Det nye styre blev nu 

ledt af en kardinal og et senat, der hver anden 

måned valgte en dommer, gonfaloniere, der blev 

assisteret af otte konsuler. 

Blandt højdepunkterne i byens politiske liv som en 

del af pavens rige var den pavelige kejserkroning i 

1530 af Karl V samt Trentinerkonciliet 1547-1548; 

en vigtig kirkeforsamling, der ellers holdt til i 

Trento.  

 

 

Det blev også nogle århundreder med generel 

vækst og kulturel blomstring i byen. Efter pesten 

først reducerede indbyggertallet fra 72.000 til 

59.000 i slutningen af 1500-tallet og igen til 47.000 

i 1630, kom antallet af borgere hurtigt op igen til 

cirka 65.000, og der blev bygget i Bologna. 

Således blev store dele af det Bologna, besøgende 

i dag oplever, opført i løbet Pavestatens tid. Det 

drejede sig blandt andet om pladser, palæ, kirker 

og udvidelse af universitetet. Mange kunstnere 

arbejdede i byen, der også havde stor kirkelig 

aktivitet. Med 96 klostre havde Bologna flere af 

disse end nogen anden italiensk by. 

 

Napoleonstiden  

Bologna blev styret af paven indtil 1796, hvor 

tropper fra Frankrigs Napoleon erobrede byen og 

området. Bologna var nu under fransk styre, og den 

blev hovedstad i den nyoprettede republik 

Cispadana.  

Byen blomstrede politisk og økonomisk og med 

det fulgte også en kulturel udvikling. Cispadana var 

en realitet indtil Napoleons fald. Efter 

Wienerkongressen i 1815 kom byen igen under 

Pavestatens kontrol.  

Der forekom med jævne mellemrum revolter i byen 

mod Pavestatens styre. Det skete i 1831, 1843 og 

1848, men ingen af dem havde afgørende politisk 

gennemslagskraft. 

 

 

Fra det nye Italien til i dag 

Den italienske nationalisme steg i Bologna som i 

andre italienske byer og stater. I 1859 stemte byen 

for at indgå i Kongeriget Sardinen, der hurtigt 

udviklede sig til det nydannede og samlende 

Kongeriget Italien. Med tiltrædelsen ophørte det 

formelle tilhørsforhold til paven og Pavestaten.  

Bologna udviklede sig i de sidste årtier af 1900-

tallet til en by med mange højteknologiske 

virksomheder. Det smittede af på forretningslivet, 




