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AT FÆRDES GENNEM ITALIEN MED TOG

Da vi kom til Italien havde vi bestemt at vores færden gennem
byerne og landskaberne skulle være med tog. Vi så togturerne
i sig selv som en kulturel oplevelse; at komme til en station og
indordne sig et bestemt program og en tidsplan. Yderligere var
det interessant at beskue stationerne som et mekka for menneskelige eksistenser. Her kunne man studere mange forskellige
menneskers færden; lokale på vej på arbejde, de arbejdende på
stationen eller de udefrakommende turister som os selv.
Vi kørte både med tog og bus i byerne, men især de længere distancer fra Rom mod Napoli samt de mindre ture i bjergbyerne
var bemærkelsesværdige. Ved at køre med tog fik vi mulighed
for at rejse fra bymidte til bymidte og drive gennem landskaberne. Fra togkupéen kom vi både gennem urbane landskaber,
kystlandskaber, olivenplantager, golde og tørre landskaber
samt mindre bjergbyer.
Èt af de nange indrigstoge vi rejste med gennem Italien.

AT FORSTÅ ROMS BYSTRUKTUR
Rom var vores første destination og byen med de tusinde piazza, mindst ligeså mange kirker både store som små og en café
eller restaurant i hver anden bygning. Byen er den vandrene
turists paradis, hvor man bevæger sig igennem smalle gader,
under buer i gamle bygninger med forskellig farvet skodder, og
når gaderne ikke kan blive smallere, kommer man til en af de
åbne pladser der er prydet med skulpturer, springvand og gerne
en smuk, romersk kirke. I periferien af pladsen er der butikker,
museer, caféer og restauranter. Det er her man ser de historiske
pladser som det de altid har været brugt til - et socialt mødested for den lokale, den kirkebesøgene og den der bare skal
have en cappuccino. Rom er byen for gående, man fornemmer
hurtigt at de smalle gader ikke er lavet til den varelevering der
sker ved lastbil, og når der er to biler der skal forbi hinanden.
Denne historiske by er lavet til en kære trukket af hest. Besøger
man hovedstaden i sommerperioden mærker man den urbane
effekt den tungt belagte by har, det er kun parkerne der forsyner en med vegetation og skyggede områder. Rom er en by der
virkelig er ramt af The Urban heat Island effect!
De store torv i Italien har haft stor historisk og social betydning igennem Italiens tid, og fungeret som markeder, politiske
mødesteder og brugt til forestillinger og hestevæddeløb. Det
var det sociale mødested for lokale, hvor information og råvarer blev delt og købt. Det var også et sted man som kunstner
kunne blive anerkendt, som for eksempel ved Piazza Navona
hvor skulptøren Bernini har hugget skulpturen; “De Fire Floders Fontæne”.
Skitse over en af Roms mange smalle gader.
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AT UDFORSKE POMPEJI
Med toget ankom vi til den romerske by Pompeji nær Napoli.
Vi spottede Vesuv vulkanen i horisonten - en vulkan der dræbte
næsten 2000 mennesker i Pompeji på cirka et kvarter i år 79
e.Kr. Vulkanen begravede byen under 6 meter tykt lag aske, og
meget af byen blev derfor bevaret i de næste 17 århundreder,
indtil man startede at udgrave byen 1944. Udgravningen af
Pompeji har forbedret vores forståelse for kunsten, arkitekturen
og ikke mindst kulturen af det romerske folk, der blandt andet
er afspejlet i bygninger, landskabet og planlægningen af den
ældgamle by.
Vi begyndte vores rejse gennem byen ved at gå og udforske de
mange gader og stræder i Pompeji. Gaderne varierer med en
bredde fra 2,5 til 4,5 meter hvilket vil sige at nogle af gaderne
er lavet til dobbelttrafik, altså at to hestevogne kunne krydse
hinanden. Generelt løber hovedgaderne i byen fra øst til vest
og de mindre gader løber fra syd til nord for at forbinde forskellige hovedgader. Et gennemgående træk for hovedgaderne
er de finurlige fodgængerovergange som er lavet af stenplader,
i samme højde som fortovet og placeret på tværs af gaden. Her
kunne gående krydse gaden uden at få beskidte fødder.
Det siges at romerne foretrak udendørs liv. Vi bed mærke i de
mange forskellige kunstværker der er ekstremt velbevarede og
findes både inde i villaerne, men lige så meget på offentlige
gader og stræder. Denne malestil kalder vi i dag vægmalerier, og motiverne spænder bredt lige fra gladiatorkampe til
illusionen af en et have område. Vægmalerier er ikke det eneste

der pryder Pompeji. Også skulpturer som for eksempel Statuen
af Kentaur, et væsen fra græsk mytologi der forestiller et halvt
menneske og halv hest giver byen højde, og et vink om hvilke
personer og religioner, der var vigtige for datidens romere.
Vi endte vores rejse ved det gamle det gamle amphiteater i den
østlige del af byen, der var bygget til det formål at underholde popmejis befolkning, og den cirkulære plads med trindelte
siddepladser omkring scenen som det centrale leder ens tanker
hen til hvad scenen egentlig var scene for – nemlig gladiatorkampe og offentlige henrettelser. Det Da vi besøgte teatret, var
der helt stille og solen bager ned. Det er svært ikke at blive
inponeret over strukturen og æstetikken i det over 2000 år
gamle teater.

Oversigtskort over Pompeji.

Velbevarede søjler der omkranser byens hovedtorv også kaldet
”Forum.”

Amfiteatret til venste - en af Pompejis mest velbevarede hovedattraktioner.

Stenmosaik i et gammelt bageri i
region IX.

Ruinerne af ”Pompeji Bassilica,”
en 1500 m2 overdådig bygning,
der blev brugt som retsbygning.

”Statue of Kentaur” - et væsen
der er halvt menneske halv hest
fra græsk mytologi.

Kig ud over byens struktur og de
mange velholdte villaer.

Datidens romerske fodgængerovergang.

Forumområdet byder også på
søjler og resterne af de gamle
bygninger.
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Håndtegning af udsigten fra et togvindue - landskabet og
de mange kystbyer suser forbi øjnene.

AT OPLEVE ITALIENS KYST OG BJERGLANDSKABER
På vores tur gennem Italien besøgte vi flere af Italiens kyst- og
bjergbyer såsom; Sorrento, Amalfi og Positano. Italiens kystlandskaber er kendetegnet ved de pastelfarvede facader med
de skæve skodder. I gaderne er det ikke et sjældent syn, at man
ser tørresnore hænge ud af vinduet over til den anden side af
gaden. Kystbyerne er endvidere eksempler på Italiens livlige,
stemningsfulde havnekultur.
Kystbyerne er gamle fiskerbyer, som har sat sine tydelige spor
både på havene, hvor fiskerne stadigvæk har sin faste gang side
om side med turisterne, som kommer sejlene ind til kysten. Især
står Positano ud som en af de smukkeste kystbyer, her afløses
de snoede vejede af dramatiske bjerge og dybblå hav. Positiano
er en by, som gennem generationer har fascineret og inspireret
forfattere og lyrikere. Farverne og det levede liv i de små gader
inspirerede os til at holde mange pauser, tage skitsebogen frem.
Selve byen ligger på en stejl skråning, hvor bygningerne er
stablet ovenpå hinanden. Ind i mellem de små gader med lejligheder, butikker, muséer og restauranter, blev der på landsbyens
åbne områder dyrker frugt og grøntsager, som trives i dens
vulkanske jord.
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AT FORSTÅ EN STAT I EN STAT

Oversigtskort over Vertikanstaten

Et kig til Peterskirken via boulevarden; ”Via della Conciliazione.”

Kirken med kuplen på toppen. et
inponerende bud på renæssance
arkitektur.

På gåben fortsætter vi vores rejse med pas i hånden til en
destination, der egentlig er et andet land, nemlig Vatikanstaten
i Rom - og det mindste land i verden. Der bor i alt ca. 920 personer på de 44 hektar, men over 5 millioner mennesker besøger
landet om året. Vatikanstaten er en kirkelig, katolsk stat, hvis
romerske murer danner den fysiske grænse til resten af Rom og
verden. Vi bevæger os frem med menneskemasserne af hovedgaden af; Via della Conciliazione, og Peterspladsen toner frem
i horisonten med Peterskirken i baggrunden som et storslået
symbol på fortællingen om katolicismens magt og pragt.
Selve Peterskirken står som det bærende element i Vatikanet.
Kirken tog over 100 år at opføre, og blev grundlagt da Julius
ll startede en arkitektkonkurrence om at bygge den største bygning til kristendommen nogensinde. Vinderen af konkurrencen
blev Donato Bramante, men der har været flere arkitektskift fra
Bramante til Raphael og til sidst Michelangelo i 1547.
Området består af Peterspladsen, der danner en oval med 13
meter høje søjler og skulpturer af kristne martyrer, der igen
danner søjlegange og skaber en indgangsportal til Peterskirken.
Selve kirkens grundplan er en basilika, en bygningstype med
midterskib og sideskibe og en klassisk arkitektur for romerske
kirker. Grundplanen består af forme af både cirkler, hvilket i
renæssancen også var kendetegnet på det guddommelige, samt

Loftet i Basilikaen udsmykket af
blandt andet Michelangelo.
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Skulpturen ”Pieta” skabt af
Michelangelo og forestiller Jesu
eftter hans korsfæstelse i Jomfru
Marias skød.

kvadratiske former, der skulle fremstå som det folkelige og at
kirken dermed var fuldendt universel.
Den ikoniske kuppel er en af de største i verden, og det var
Michelangelo der stod for designet af den, selvom hans elev
færdiggjorde den i 1590. Kuplen består af flere forskellige elementer blandt andet 16 store vinduer og 96 figurer. Vinduerne
gør, at kuplen nærmest ser ud til at svæve da de kaster lys ind i
det ellers lidt mørke kirkerum. Det er muligt at klatre i alt 551
trin op til toppen, for at opleve udsigten udover Vatikanet og
Rom. Vi nøjedes med at se på kuplen nedefra, hvilket i sig selv
også var imponerende.
Midterskibet af kirken er betagende for det første fordi der
er meget højt til loftet og endnu højere til kuplen. Dernæst
på grund af den ekstreme udsmykning af kirken, der både er
udskåret, mosaikeret og poleret så selve bygningen er et kunstværk i sig selv.
og Basilikaen er også fyldt med historier, skulpturer og malerier. En af de mest kendte er Michelangelos ”Pieta” statue der
forestiller Jesus efter hans korsfæstelse liggende i hans moders
arme. Skulpturen er i hvidt marmor og næsten 2 meter høj.
Da vi fandt Pieta i det første kapel til højre så snart vi trådte
ind i Kirken, var der i et øjeblik helt stille ved statuen og vi
fornemmede en slags hellighed, der blev delt af alle der stod og
kiggede på den.

AT OPLEVE ITALIENS NATUR

AT OPLEVE ITALIENS BEBYGGELSE
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