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Medeltidsstäder och bergsbyar
Den 16 april 2013 flög vi till Rom, för att under de 
följande sex dagarna med buss och till fots ta oss 
runt i Toscana.  

B Naturpark, Monte Labbro
C Siena
D Santa Colomba
E Monteriggioni
F Volterra
G San Gimignano
H Monte Pisano
I Lucca
J Azzano, Apuanska alperna
K Greve in Chianti
L Castello di Verrazzano
M Rom

Foto föregående sida: utsikt från Volterras stadsmur.



Siena
Vid Piazza del Campo ligger 

det åren 1297–1310 uppförda 
Palazzo Publico (stadshuset) 

med sitt 102 meter höga torn, 
Torre del Mangia.



På Campo samlas man för att promenera, prata, leka, eller äta och dricka. 
Torget har varit Sienas nav sedan början av 1100-talet.
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Sienas duomo (katedral) byggdes till större delen åren 1215–1263. 
Fasaden mot väster ritades av Giovanni Pisano.



Monteriggioni
Denna två gator breda by från 1200-talet omges av en stadsmur med 14 torn.



Kyrkan Santa Maria Assunta i romansk stil ligger vid Piazza Roma.





Volterra
Världens skickligaste alabaster-
skulptörer finns i Volterra, den 
högst belägna (550 m ö.h.) staden 
i Toscana. 

I stadshuset har stadens styrande 
samlats alltsedan det stod färdigt 
i början av 1200-talet.
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Kyrkan San Lino ligger alldeles intill hotellet med samma namn. Hotellet 
inryms för övrigt i det som tidigare varit ett nunnekloster.



En av Volterras många alabasterskulptörer i arbete.
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San 

Gimignano
Staden hade en gång 
i tiden över 70 torn 
som vittnade om 
stadens rikedomar. 
Här finns bland annat 
kyrkan Collegiata
Santa Maria Assunta
från 1300-talet.

Idag är staden en 
populär turistort, 
med mängder av 
restauranger och 
butiker.
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Pisa
På vandring i Monte Pisanos skogar kan vi i fjärran se staden med det berömda tornet.



Lucca
I Lucca bildade Julius Caesar, 
Pompejus och Crassus det första 
triumviratet 56 e. Kr. År 1805 
skänkte Napoleon staden till sin 
syster Elisa, och 1858 föddes här 
kompositören Giacomo Puccini.

Stadens katedral San Martino är 
från 1200-talet, och har liksom 
San Michele in Foro en rikt ut-
smyckad fasad. Här finns också 
Torre Guinigi, ett 44 m högt torn 
med träd på krönet.

Och på stadsmuren spirar 
kärleken.
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Azzano
Bergsbyn Azzano i de Apuanska

alperna präglas av områdets 
marmorbrytning. Byns Capella har 

ett rosettfönster formgivet av 
självaste Michelangelo Buonarroti.
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Greve
Staden Greve in Chianti 
är centrum för distriktets 
vinproduktion. Vid det 
trekantiga torget står 
upptäcktsresanden Giovanni 
da Verrazzano staty, och där 
finns även en innehållsrik 
kött- och ostaffär, Antica
Macelleria Falorni.
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Samtliga foton © Ingemo & Charley Nilsson april 2013.

Stort tack till guiden Gry och alla andra trevliga medvandrare!


