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Italiens kulturyttringar har ända sen
antiken haft en stor inverkan på

västvärlden, även under den så kallade
mörka medeltiden. Men inte minst

den blomstringstid och "renässans"
som uppstod i ltalien under 1300-

1 400-talen skapade långtgående
konstnärliga svallvågor. Idag kan ltalien

stoltsera med flest UNESCO-
!istade kulturarv i världen (47), fölit av

Spanien (44) och det stora Kina
(43). Många av de viktigaste är

koncentrerade ti ll tu ristmagneterna
Rom, Venedig, Florens eller Neapel,

men en uppsiö av konstnärliga
sevärdheter förekommer även i mindre

städer som Padua, Assisi, Ferrara
eller Urbino - ett fåtal exempel i enbart

norra ltalien. Och dessa bör på intet
vis förbigås...

Tbt ochJbto llichael Ranta

n sti kallacl "Crand Tour" förviintaclcs fl'irrr
och mccl rnittc-rr ar l6O0-talct ofta inonr irclelr och
den hirgre borgarlilassen .,,nr rr\:lutning prr en hög-
re utbildnirtg" clls en initiirtiorts- och bildnirrsrr'.r.1

faenom Centrirleuroprr" Itirlien och Spnnierr. Svftct r ar'

bl.a. att göra sig förtrogen mecl ELu-optrs liulturl'risto-
riir och -stiicler sorn Berlin" Pirris- Rorn eller Atcrr. Förc
19OO-talet r.rrr clett:r ett ornlhttiuicle^ ibl:tncl strapats-
rikt projekt. sorn kriivcle rililig-a elioncimiska resurscr.
t\iir Cust:rv III rned clrosk:r och resesällskap 178i3

begav sig till ltalen klagades inte minst på T\ slilancl
nrecl dc r.iirsta r.iirdshuscn silnlt \ iigen sii firselig" iltt
man ej han irnaginerir sig något sricli,rnt". och där nrrrn

ficl< "'c'rfara obel'raget årv att prl 24 tirnnrar ofta e1 hin-
nil mer iin 8 rlil".

Iclag iir situationen förstås annorlunda. \{c'cl bil
liarr nrtrrr ptr 4 dagar relativt snrärtfl'itt ta sig fran
Stocl<holm till Venedig (inlilusive fiirlor" avbrott för
gastrorronriska upplcvclser" ctt liirrgre uppehall i t.ex.
Salzburg m.m.)" trllt sorn :rllt dn.gt 200 mil. T\'sklancls
rurotcin'iigrrr och senare övriga alpviigar är vanligtvis
problernfr"ia. siikra och tillåter höga hastigheter. Niir
ja-u rru bestiinrnrcr rnig för cn nrindre "Petit ToLrr"'till
norra ltalien. iir min trmbitionsnir.ii Iiigre iin '"Crand
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Basilikan Santa Chiara I

Assis , en något mindre
känd kyrka frän 1 200-talet.

Burano, en av de langt
mrndre tunstbelastade
smäöarna lagunen. och
säkerligen med de
färgstarkaste husen (t v).

På ön Torcello, som är
nästan obebodd, finns den
ä dsta byggraden, kate-
dralen Santa Maria
dell'Asunta frän 600-talet
(t h).
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Detalj från yttersta domen, där de osaliga straffas och torteras.

Mrgstarka fresker
aa Ciotto

Tour"-resenärernas. Jag väljer att ta mig en närmare
titt på en rad mindre städer i Italiens norra regioner
- orter som ofta förbises inorn charterturismen, men
som icke desto mindre är konst- och kulturhistoriskt
högintressanta.

Några dagar i Venedig rned alla magnifika museer
och palats - och vid besökstillfillet är.en konstbien-
nalen - skadar förstås inte, fast turistströmrnarna,
som väller ut från de gigantiska kryssningsfartygen,
ofta ärpåtagligt störande. Småöarna lite utanför, som
Burano med hus målade i granna, lysande firger och
det nästan obebodda Torcello med lagunens äldsta
kyrka från år 639, invändigt rikt utsmyckad med
bysantinska mosaiker, framstår däremot som behag-
liga, nästan intima oaser.

Mitt första egentliga huvudmål är dock Padua, cir-
ka 5 mil sydöst om Venedig, en av Italiens äldsta
städer med rötter från åtminstone 700-talet f. Kr.
med flera arkitektoniska sevärdheter - dess botanis-
ka trädgård, anlagd 1545, ar världsarvslistad.

Men det som intresserar mig mest är det så kallade
Scroaegni-kapeller, vars interiör är rikligt dekorerad
med firgstarka fresker av konstnären Ciotto di Bon-
done (1266-1337). Och dessa utgörtveklöst några av

Italiens absoluta konstnärliga höjdpunkter! I en
berättande serie av 37 bildrutor skildras tre historier:
den apokryfa legenden om Joakim och Anna, jungfru

\'Iarias föräldrar, Marias historia samt Jesu liv och
död. I kapellets bakgrund skymtar en detaljerad och
skräckinjagande skildring av den Yttersta Domen.

Freskerna skapades så tidigt som 1306-02 alltså
strax före renässansens genombrott. Icke desto
mindre finns i Ciottos fresker ett påtagligt och
modernt intresse för en tredimensionell, materiell
yttervärld och konkreta mänskliga emotioner, som
tydligt skiljer hans arbeten från de tidigare abstrakta,
spirituella medeltidsskildringarna. Inom konsthisto-
rien utgör han en av de stora pionjärerna, och jag
kommer senare att stöta på fler av hans alster i Assisi.

Men på vägen dit finns förstås annat att se, till exem-
pel Ferrara, sedan 1995 uppsatt på UNESCO:s kultu-
rarvslista. Ferrara är en av få italienska städer, som
först grundades under tidig medeltid. Dess urbana
struktur med många palats från 1500-talet utgör ett
paradexempel på renässansens stadsplanering. Och
stadsbilden är synnerligen sevärd, där den stora
romanska katedralen, grundlagd 1135, och den
blockliknande frstningen Castello E.tterue, försedd
med hörntorn och omgiven ay vattengravar, impone-
rar. Under 1500-talet var anläggningen huvudsäte för
furstehuset Este, känt för sitt frikostiga mecenatskap
av konstnärer och andra kulturutövare.

Avstånden mellan sevärda städer i norra Italien är
inte så stora, och till Ravenna vid östkusten är det
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Detalj från basilikan San Francescos överdådigt utsmyckade nedre kyrka, Assisi; iden övre kyrkan
visas bl. a. fresker av Giotto.
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rurn där r'äggarna är försedda med några av de tnest
avancerade och illusionistiska intarsiaarbeten jag
har sett: de avbildade motiven inkluderar mtrsikin-
strurnent" böcker. vapen, papegojor i bur med mera.

I den lilla medeltidsstaden Cubbio 6 mil söderut
finns ett ytterligare palats för släkten Montefeltro lik-
nande residenset i Urbino och tidigare även inhlu-
clerande en intarsiaklädd studiolo. soln IlLlrnerl visas

p:i Xletropolitan Nluser,rm of Art i Nerv York. Cubbio
med sina slingrande gator, hustak täckta med terra-
kottategel och de Apenninsha bergen i bakgrunden
iir svnnerligen tilltalande och känns som niistan helt
oförändrad sedan medeltiden. Turistflockar lyser
rned sin frånvaro. Staden är inte rninst känd för sin
rnajolika" det vill säga glaserat stengods, och tryffel,
sorn här karr plockas året om.

Men detta blir bara ett mellanstopp, för nu är det
dags att återigen stifta bekantskap med Ciotto, vars
fresher utgör er av huvudattraktionerna i staden
Assisi, den sydligaste punkten på min "Petit Tour'",

även den UNESCO-listad. Beläget vid berget Subi-
asos sluttningar och omgivet av cypresser och oliv-
lundar bjr-rds besökaren här på en bedårande utsikt
över Umbriens måleriska kr-rllar. Som bekant föddes
här den helige Franciskus (1181/82-1226), som

utmärhte sig för sirra radikala fattigdomsideal och
välgörenhetsinsatser. Over dennes grav byggdes

{ll

Redårande utsikt
o'u er [-Imbriens kullar

bara 9 nil. Staden har åtskilliga byggn:rdsminnelr
från 400- och 500-talen. varav flera är världsar-vslis-
tade. I synnerhet framträdtrnde är San Vitale en
bysantinsk centralkyrka päbörjad är 526 ulder hej-
sare Justinianus och lite nt:lnför staden clet'r

långsträckta basilikan SanrAppolinare in Classe frä:n
sarlma tidsperiod. X{edan deras tegelstensfasader
gör ett jämförelsevis sparsrnakrrt intrr ck. sa ör en iil-
digas man däremot av deras interiörer" r iilförsedda
rned glimrande bysantinska r.nosaiker och deras
över-värld sliga utstrålning.

Cirka 12 rnil söder orl Ravenna befinner sig sedan
staden Urbino. som nådde sin blomstring under den
mycket förnögne fursten,/kondottiären (det vill säga

legotruppsanföraren)" merr Iikaledes konstmecenatett
Federico da Montefeltro (1422-82). Bland annat stöt-
tade han konstnärer som Piero della Francesca, Paolo
Uccello och den unge Rafaels konstutbildning. vars
födelsehus i Urbino numera fungerar som rlllsellm.

Beläget högt uppe på en svårintagbar, beffist kulle
visar sig stadens medeltida och centrum. Men rnest
iögonfallande är själva Palazzo Dztcale, ett av Italiens
yackraste renässanspalats uppför-t för Federico i slu-
tet av 1400-talet. Här finns en betydande samling
med verk av renässansmästare som Rafael" Piero del-
la Francesca"Tizian med flera. Men en av de stora
höjdpunkterna är furstens studiolo, ett litet arbets-
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Vy över den p ttoreska orten Gr:bb os hustak.

Ett exempe pa de utomordent iga intarsiaarbeten som
förekommer hertigen Federico da Montefeltros str:d e
kammare i Palazzo Duca e, Urbino (t v)

Hrsfasad Ass s rned en modern variant av den hei ge

Franc skus sant en avslappnad katt. Väggmalningar av

denna art, för att nte taa om graffit, yser annars het
med s n franvaro.
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En innergård i Palazzo
Ducale, Mantua, som var
he.t.qfaniljen Gonzagas
väldiga säte.

Fresker utförda av

Andrea Mantegna i s.k.

Camera degl Sposi,
hertigspalatset i Mantua,
där Gonzaga-hovet
avbildas.
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[Irgammal etruskisk
ltistoria

1228-53 den stora gotiska basilikan San Francesco,

Franciskaner-ordens huvudsäte, som ovanligt nog

har två våningar. I den övre kyrkan visas dramatiska

och känslolrddrd" scener ur Franciskus liv, utförda

av Giotto. Och i den synnerligen rikt utsmyckade

nedre kyrkan befinner sig firgstarka fresker av mäs-

tare som Pietro Lorenzetti, Cimabue och Simone

Martini. Tyvärr skadades basilikan svårt av en jord-
bdvning 1-992 och fick stängas i två år för omfattande

restaureringsarbeten. Munken Fra Marcello, som ger

mig en 
"rtkild 

rundvisning, uppmärksammar -ig pi
enäel fortfarande synliga skador. Under samtal med

min vänliga guide tycks man ana en viss glädje över

att den nye, jesuitiske påven antog namnet Francis-

kus, just med helgonet i åtanke.

Närjag nu begermig norrut igen passerar jagåtskil-

liga mindre stadspärlor här i regionen. Chiusi har en

.rigum-ul etruskisk historia, och flera gravkullar från

den perioden finns här. I det vackra Montepulciano
kan man passa på att proYsmaka och inhandla dess

förnämligi "vino nobile"'. Pienza är en liten kultur-

arvslistad ort med bara drygt 2 000 invånare, som

påven Pius II från 1459 lät bygga om till en ideal

ienässansstad. Och sedan i Lrezzo kan i francis-

kankyrkan de berömda episka freskerna Det lteliqa

korsi* ltistoria av Piero della Francesca från cirka

1460 beskådas.

Taket i sala dei Giganti, Palazzo Te, Mantua; rumsstrukturen tycks här vara helt upplöst'

Men ett viktigt delmål längre norrut kvarstår: Man-

tua. Dess Ul{ESco-listade stadskärna inkluderar
två kyrkor av renässansarkitekten Alberti och inte

minst hertigpalatset för släkten Cotzaga" ett enormt

komplex med omkring 450 rum. En av--de stora

sevärdheterna är här Camera degli Sposi, "'bröllops-

kanmaren" med en serie fresker utförda av Andrea

Mantegna (1431-1506), en av ungrenässansens vik-

tigaste målare. Här visas nu Gonzaga-familjen och

hävet i olika scenarier, där Mantegna flitigt använder

sig av skenperspektiv och andra trompe l'?il-effekter

- iynnerligen imponerande. Och lite utanför staden

befinner sig lustslottet Palazzo Te,utfört av manieris-

ten Giulio Ro*"no (1499-1546), en av Rafaels ele-

ver. Byggnaden består av längor i form av en kvadrat

runt ;; itor innergård och bildar en flytande helhet

av trädgårdskonst"arkitektur och måleri. Ett exempel

ar Sata dei Giganti, där dramatiska, illusionistiska

fresker visar tiåner, som verkar riva ner pelare och

väggar: själva rumsstrukturen tycks vara helt upplöst

och utan tydliga gränser.

Efter denna lilla rundresa på cirka 12 dagar i norra

Italien med detta enorma utbud av konstnärliga deli-

katesser känner jag mig nästan lite utmattad: att

smälta alla intryck kommer att ta tid. Jag närmar mig

nu Alperna igen, och hemresan därefter ter sig jäm-

förelsevis upplevelsefattig. Och avstånden längre'

Men minnesbilderna är förstås livliga. " fi
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