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Blera – landskap och bakgrundshistoria
Blera ligger ca två mil från Viterbo, som är provinshuvudstad, och sju mil norr om
Rom (Fig. 1). Kommunen har ca 3.000 invånare på en yta av 9.279 hektar.
Förutom Blera finns den lilla byn Civitella Cesi med ca 250 invånare - bägge
platserna har etruskiskt ursprung. På kommunens mark finns också två antika
ruinstäder, San Giovenale och Luni, bägge utgrävda av Svenska Institutet i Rom.
Dessa ligger inom skyddat område (SIC, se nedan). Blera har, som de flesta
bosättningar i denna region, vuxit fram på en platå av tuffsten, omgiven av djupa
raviner frameroderade av vattendrag. Den vulkaniska grunden ger landskapet dess
specifika geomorfologiska karaktär och Bleras stadsplatå är typisk för detta
landskap (Fig. 2). Lika typiska är de övergivna platserna, städer som en gång
blomstrat men som av olika anledningar övergetts och lämnats till ett gradvis
förfall. Dessa ruinstäder har plundrats, plöjts och brukats och framstår idag som
en del av odlingslandskapet. Nedanför platåerna öppnar sig djupa raviner i
landskapet (Fig. 2, 5, 6). ”Bakgrunden till detta sceneri är en upprörd tid i jordens
och den italienska halvöns historia. Den vida dalbottnen är byggd av
tertiärperiodens askregn ifrån väldiga vulkaner, genom tiderna förvandlat till sten,
till denna tuff, som osynlig underlagrar odlingslandet men kommer till synes i
sienabruna snitt, där rinnande vatten har skurit igenom. En flod och en av dess
bifloder har skulperat fram det stadsberg, vars hjässa helt enkelt är ett stycke av
slätten.” (Carl Fries, 1960, 219)
Alltsedan etruskisk tid (7 årh. fvt) har städer byggts på detta sätt. Ravinerna gav
visst naturligt skydd som vanligen förstärktes med murar. Romarna övertog en del
städer och infogade dem i sin territoriella infrastruktur, andra gick under. Under
medeltid minskade den territoriella kontrollen vilket förändrade det urbana
landskapet som fragmentariserades. Borgar placerades utanför städerna i det
rurala landskapet och städerna befästes ytterligare. Typiskt för dessa städer är en
palimpsest där lager lagts på lager genom millennia – varje tidsepok är avläsbar i
olika grad och skymtar fram i den urbana miljön. Det kan vara genom gatunätets
konfiguration, husens grundform och utseende, det flitiga återanvändandet av
marmorfragment, som kolonnstumpar och gravreliefer från den romerska tiden, i
byggnadernas murverk. I många av husen används fortfarande vinkällare från
etruskisk eller romersk tid (Fig. 7). Tuffen är lätt att bearbeta samtidigt som den är
hållfast - detta har människor utnyttjat till att hugga ut underjordiska rum till
förvaring av livsmedel, särskilt olja och vin. Rummen håller en konstant
temperatur på ca 15 grader. Den lättbearbetade tuffen används också som
byggnadsmaterial till hus, murar och kanalbyggen. Berggrunden ger en bördig och
väldränerad jordmån, väl lämpad för odling. Ur marken väller varma och kalla
mineralhaltiga källor, en rik tillgång för de människor som under historiens gång
bebott området.
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Svenska Institutets utgrävningar i trakten utgör alltjämt ett betydande inslag i Bleras
kulturliv. De svenska arkeologerna frilade under 1950-talet stora delar av den
etruskiska staden San Giovenale, vilket då var en arkeologisk sensation. En annan
sensation var att den svenske kungen i egen hög person deltog i
utgrävningskampanjerna år efter år. Den vetenskapliga målsättningen med
grävningsprojektet var tydlig och väl preciserad: man ville bidraga till klargörandet av
vad man då kallade den ”etruskiska frågan”. Den etruskiska kulturen hade fram till
denna tid i huvudsak varit känd genom utgrävning av gravar, ofta med ofantliga
skatter. Svenskarnas uttalade syfte var att utforska stadsbild och landskap, vägnät och
infrastruktur. I detta blev de svenska arkeologerna pionjärer inom etruskologin och
Gustav VI Adolf en medial portalfigur. Hans närvaro skapade förväntningar och stor
publicitet både från svenskt och italienskt håll. Man grävde mer än man borde med
tanke på den tid det skulle ta att bearbeta de berg av fynd, framförallt krukskärvor, som
grävdes fram. Detta arbete kom att överskugga syntesarbetet och landskapsstudierna.
De svenska grävningarna tog på 1950-talet Bleraborna ut i en annan värld. Många av
de som anställdes på grävningarna hade aldrig tidigare haft ett avlönat arbete, än
mindre betalt enligt ”alla regler”, dvs med inbetalningar till pension och
sjukförsäkring. Enligt Giuseppe Lattanzi, som forskat kring de italienska arbetarnas
anställningsförhållande och villkor, var detta en stor sak. Den svenske kungens närvaro
förmedlade byborna en känsla av att deras plats var särskilt betydelsefull. Arkeologin
var utan tvekan en del av Blerabornas identitet – idag odlas den framförallt av den
styrande eliten och turistnäringen.
En aspekt, som det talas mindre om i den offentliga retoriken, var att det arkeologiska
landskapet också uppfattades som en ekonomisk resurs. Tjuvgrävandet var utbrett och
man har uppfattat det som en slags ”rättighet” att ta för sig av jordens skatter. Här
bidrog de svenska arkeologerna (förmodligen ovetande) med expertkunnande och icke
namngivna källor hävdar att de kunskapstörstande arbetarna gärna lärde sig att
bestämma och klassificera keramik med syftet att bättre kunna värdera det man grävde
fram efter mörkrets inbrott.
En för landskapshistoriker mycket värdefull ”biprodukt” är den fotografiska
dokumentation som gjordes av Jan Mark under de arkeologiska fältkampanjerna. Den
då unge fotografen hade hamnat på utgrävningarna som ingift måg till amiralen
Wetter, som ledde de topografiska undersökningarna, och han anställdes flera säsonger
som grävningsfotograf. Mark var egentligen mer intresserad av att fotografera
människor, platser och landskap än arkeologiskt fyndmaterial och använde all ledig tid
till detta. Ingen kunde då förutse det framtida stora kulturhistoriska värdet av detta
unika bildmaterial. 1950-talet var en brytningstid i Italien och som Mauro Agnolotti
framhåller i sin intressanta landskapsstudie över Moscheta i Toscana ”the photographs
of 1954 are considered the last pictures of the traditional rural Italian landscape. These
document the years before the mechanization of agriculture, the use of chemical fertilizers and the abandonment of many farms due to industrial development, the so-called
Italian “economic miracle” (Mauro Agnolotti, 2007, 7). Fotografierna från 1950-talet
visar en mångfald i nyttjandet av landskapet som idag är borta.
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En etruskisk identitet? Trots att etruskerna varit borta från landskapet i mer än
tvåtusen år och efterföljts av romare, som åtminstone vad språket beträffar, kan sägas
vara alla italienares föregångare, så lyfts dessa fram i alla möjliga sammanhang. Bleras
prisbelönta olivolja, som tillverkas kooperativt, heter Colli Etruschi, etruskiska kullar
(Fig. 8). Beteckningen romersk skulle inte ge lika positiva associationer. Etruskerna
har fått en aura av mystik och sagovärld och förknippas med den goda tiden medan
romarna står för erövring, vapenmakt och kontroll. En bidragande faktor har säkerligen
hängt ihop med forskningen kring etruskerna. Etruskernas ursprung har under 1900talet varit mycket omdebatterat bland forskarna, vilket hängde samman med att deras
språk inte tillhörde den indoeuropeiska språkgruppen (till skillnad från latinet). De
ansågs därför vara invandrade till Italien. På 1960-talet skedde ett paradigmskifte och
en hel
forskargeneration bestämde sig för att etruskerna skulle betraktas som ”inhemska” –
alltså var de här före romarna.
Ruinstaden San Giovenale och byn Civitella Cesi (Fig. 1, 5, 6, 9, 20) ligger inom ett
område med lagstiftat skydd, SIC (Site of Community Importance). Det ingår i
nätverket Natura 2000 (IT6010030) och omfattas av EU-direktiv om skydd av habitat,
flora och fauna.

Beteslandskap och kollektivt brukande
Genom Bleras kommun går en valled, La Dogana, vilken ingick i ett större
betessystem där man flyttade djuren från berg till kust efter årstidernas växlingar (Fig.
9). Detta täckte ett geografiskt område som innefattade sommarbete i den appenninska
bergskedjan och vinterbete på kustslätten i Lazio och Toscana, kallad La Maremma.
Kustregionerna i Italien var fram till mellankrigstiden markant annorlunda än idag.
Stora områden utmed kusterna var otillgängliga våtmarker, som var obebodda,
försumpade och malariahärjade. De fick därför marginell betydelse för jordbruket
men blev en viktig resurs i betesdriften. I äldre tider praktiserades denna
säsongsbundna fädrift, så kallad transhumans, i stora delar av Italien.
Redan under bronsåldern existerade regelbundna säsongsförflyttnigar av betesdjur
från kustområdena till höglänta trakter utmed särskilda stråk. Det kan man sluta sig till
av det arkeologiska fyndmaterialet, som uppvisar stora likheter från platser som ligger
utmed dessa leder och som innehåller föremål som användes till bland annat
osttillverkning. Till skillnad från det övriga Italien var det appeninska området
kulturellt homogent redan under bronsåldern. Folk har rört sig fram och tillbaka på
vallederna, som inte bara användes för djurförflyttningar men också fungerat som
transportvägar av varor och kommunikationsleder för ideologiskt gods.
Sedan medeltiden tillhörde Blera påvestaten och La Dogana har fungerat som tullväg
inom den påvliga administrationen. Djurhållningen var en mäktig ekonomisk sektor
och avsatte en mängd produkter (Santillo Frizell, 2006). Efter Italiens enande på 1860talet löstes den statskontrollerade tranhumansekonomin upp men företeelsen levda
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kvar i andra lösare organisationsformer. Ända in på 1950-talet vandrade herdar med
sina fårflockar på dessa vägar. Idag används vallederna inte mer och de fårfarmare som
fortfarande praktiserar transhumans transporterar djuren med lastbil.
Idag är djurhållningen stationär. Klimatet tillåter med visst fodertillägg bete
utomhus året runt (Fig. 10). De kommunala betesmarkerna upptar en yta av cirka 5.000
hektar, täckta av skog eller öppna betesmarker. Betesmarken upplåtes av l’Università
Agraria, en samfällighetsorganisation med medeltida rötter som administrerar den av
kommunen ägda marken och fördelar betesrätter till medborgarna mot en avgift ”fida
pascolo”.
Det fria betet har påverkat landskapets utseende under lång tid. Betandet, trampandet
och gödslandet bidrar till den biologiska mångfalden och att upprätthålla en flora och
fauna som är beroende av denna markbearbetning. Betesdjuren håller landskapet öppet
och bidrar till att upprätthålla estetiska värden som riskerar att försvinna utan deras
närvaro. De håller på ett effektivt och ekologiskt sätt marken kring de stora
fornlämningsområdena öppen och gör dessa tillgängliga för besökare och utökar den
historiska dimensionen i landskapet då betesdjur i det fria har varit en viktig faktor i
denna trakt alltsedan bronsåldern (Jacopo De Grossi Mazzorin, 2001). Betandet håller
undervegetationen borta i skogarna och undanröjer på detta vis faran för skogsbränder
som är ett gissel i medelhavsländerna.
Det finns emellertid också en riskfaktor i denna djurhållning, nämligen överbetning. På
många ställen kan man se överbetade marker (Fig. 13). Redan på 1950-talet skrev Carl
Fries om jorderosionen som orsakades av den intensiva avskogning som påbörjades
redan av etruskerna och som romarna fullföljde. Det en gång skogiga
bergslandskapet förvandlades på några tusen år till ett öppet beteslandskap, idag
växer samma marker igen. Ravinernas igenskogning är ett resultat av denna jordflykt
(Fig. 5, 6).
Nötboskapen hålls enkom för köttet. Mjölken diar kalvarna ute i det fria. Det anses
vara en stor fördel för kvalitén på köttet att djuren hålls på bete utomhus året runt.
Bleras jordbrukskooperativ grundades 1974 för att traktens djuruppfödare och bönder
skulle kunna sälja produkter från sin djurhållning utan mellanhänder och därmed få
högre vinst. Initiativet stöddes kraftfullt av kommunstyrelsen och l’Università Agraria.
Kooperativet fick omedelbart positiva effekter; producenterna fick bättre betalt för sina
produkter och konsumenterna billigare varor. Djuren ökade betydligt i antal samtidigt
som djurhållningen förbättrades genom bättre skötsel och sanitära kontroller. Allt kött
som säljs får en kvalitetsmärkning och man har erhållit nationella priser.
Kvalitetsmärkningen är särskilt viktig idag när okontrollerat kött smugglas in i stora
mängder (enligt mina informanter) från Östeuropa. Kooperativen i Blera har idag ett
fyrtiotal medlemmar och bortåt tusen köttkor, huvudsakligen av maremmaras, närmare
13.000 får och hundratals grisar.
Får hålls huvudsakligen för mjölkens skull, men även köttet ger viss inkomst. Ullen
har inget värde idag. Detta har inneburit att uppsättningen av fårraser i Italien har
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förändrats och att man istället för ullfår håller mjölkproducerande får. I Latium och
Toscana, som tillsammans med Sardinien har Italiens största produktion av fårost,
pecorino, har det ullbärande merinofåret helt slagits ut av den sardiska fårrasen,
med klen ull men som ger en utmärkt mjölk.
Mjölken körs till de stora mejerierna, som tillverkar ost i industriell skala. Alla
fårfarmare gör även sin egen pecorino, som distribueras inom ett nätverk av vänner
och bekanta. På min fråga om det inte skulle vara bra med ett mejeri i Blera svarar man
att det krävs större volym för att det skall bli lönsamt – den färska osten som görs på
vasslan, ricotta, kräver en snabb och vittförgrenad distribution. I Blera har jag kommit
i kontakt med flera fårfarmare som tillverkar sin egen ost för hemmabruk.
Kvalitetsmedvetandet är utvecklat. Man är noga med att göra ost när betet är som bäst.
Fodermatade djur ger ingen smakrik ost, enligt mina informanter.
Fårfarmarna i Blera kommer ursprungligen från Sardinien. Under tiden efter andra
världskriget var det en stor immigration av sardiska herdar till fastlandet. Många kom
över med sina får, som transporterades på färjorna mellan Olbia på Sardinien och
Civitavecchia på fastlandet - en slags transhumans över havet - för att få bete till sina
djur. Sarderna kom till fastlandet för att driva sina får i vall eller arbeta som herdar för
lokala fårfarmare. Fattigdomen var stor och många levde i misär och bodde i skjul och
hyddor ute i markerna. Idag är det andra generationens sarder som tagit över näringen.
De äger vanligen sina egna flockar och har anställd arbetskraft, som kommer från
Albanien eller Rumänien (Fig. 16). Utan denna arbetskraft skulle det vara svårt att få
det att gå ihop. Fårskötsel är en arbetsintensiv verksamhet. Den kräver åtminstone en
person som är till hands dygnet runt.
Salvatore Conteddu, fårfarmare i det mindre formatet, men som ändå tillsammans med
sin familj, hustru och två barn, uteslutande lever på sina får, kom till Bleratrakten som
barn men har bevarat sin sardiska identitet som förstärkts genom att han gift sig med
en kvinna från sin hemby. I hemmet talar man bara sardiska, vilket tycks vara
genomgående för alla sarder i Blera.
Salvatore har runt tusen får, ett minimum, menar han, för att man skall kunna leva på
det. De vistas utomhus året runt. Det vore bra med ett stall, säger Salvatore, för då
skulle han kunna stalla in djuren på natten, då skulle de ger mer mjölk – men han har
inte råd just nu. På farmen finns två anställda, ett par från Rumänien, som bor året runt
i en enkel ekonomibyggnad utan annan värme än den öppna spisen, utan bad och
toalett. Varje morgon tas djuren ut på bete, till marker som kommunen hyr ut.
Vandringen tar ungefär en timme. Jag hade förmånen att få vandra med djuren till
betet en marsmorgon i soluppgången. Efter mjölkningen klockan sex vandrade vi ut i
den friska morgonluften. Flocken bestod av åttahundra djur som ringlade sig fram i ett
böljande vitt bälte (Fig.12). Ett tiotal stora vita hundar av maremmarasen följde med
för att vakta på fåren.
På Salvatores gård mjölkar man med maskin, ungefär 600 djur varje dag, morgon och
kväll (Fig. 15). Varje får ger ca 1 liter per dygn. Med maskin kan man mjölka 25 får åt
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gången och det tar bara tre minuter. Att mjölka alla fåren för hand skulle ta ungefär tre
timmar med tre personer, alla mycket skickliga. Varje dag kommer en tankbil från ett
större mejeri och hämtar den färska mjölken. Men man tillverkar förstås också sin egen
ost för hemmabruk enligt traditionella metoder (Fig. 17, 18).

Lokal kultur och livskvalité
Ett mått på livskvalité är människors förnöjsamhet och trivsel med sin tillvaro. Efter
många samtal med Blerabor ur olika samhällsskikt vågar jag påstå livskvalitén för
människorna i Blera är generellt hög, för att inte säga mycket hög och att det i denna
finns en stark koppling till den lokala kulturen och landskapet. Det finns ett utpräglat
kvalitetstänkande beträffande de lokala produkter som lantbruket och det egna
trädgårdsodlandet avsätter.
Mat är det ständiga samtalsämnet i Blera. Så är det ofta i Italien. Råvarornas kvalité
är viktiga i det italienska köket. I Blera hör mat och landskap intimt samman. De flesta
i byn har tillgång till produkter som produceras i närområdet, många deltar aktivt i
lanthushållet även om de har andra huvudinkomster. Nästan alla byinnevånare har
någon form av odling, många är självförsörjande beträffande olja, vin, nötter,
kastanjer, frukt och grönsaker. Många har höns och grisar. Får hålls vanligen i stor
skala, men några getter förekommer fortfarande i en del hushåll (Fig. 11). Runt
omkring byn ligger små täppor, som framförallt de äldre brukar (Fig. 3) ). Med hjälp
av flakmopeder tar man sig fram på de gamla etruskiska vägarna som fortfarande
används (Fig. 4). Men många är också involverade i storskalig olivodling för
kooperativet. Den tidigare borgmästaren Luciano Santella, som är arkeolog och
anställd av provinsen som sådan, odlar både oliver och vin i en omfattning som är
betydligt större än husbehov (Fig. 7). Han är långt ifrån ensam om detta. Med licens
från kommunen får man sälja sitt överskott i den egna vinkällaren till fastlagt pris
under en månads tid (som kan upprepas efter ett uppehåll). Vintillverkning har alltid
varit förknippat med festligheter och Bleraborna håller stolt på sina traditioner. Under
oktober månad fylls staden med doften av vinmust och en intensiv aktivitet med att
göra vin av årets skörd. Tunnorna rullas ut på gatan och tvättas. Efter några dagar
provar man musten och passar på att festa kring detta.
I så gott som alla hem finns det lokalt producerad fårost, vin, egentillverkad lufttorkad
skinka och salami, men det finns ingen livsmedelsaffär som tillhandahåller dessa
varor. I affärerna är det industriella produkter som säljs. Undantaget är Bleras
kooperativ, som säljer lokalt producerad olivolja och kött samt några produkter som
man börjat tillverka i mindre skala, som honung och tryffelolja (Fig. 14). Alla har
tillgång till lokala produkter och det beror på att det finns ett alltjämt fungerande
system av traditionell byteshandel. Varor och tjänster byts i en för utomstående
osynlig men effektiv ekonomi.
Utkanterna av det uppodlade landskapet och igenvuxna betesmarker, tillhandahåller
råvaror som sparris, sniglar, svamp och tryffel som skördas under olika tider på året.
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Insamlandet är nästan rituellt och i många hem finns det en stark tradition att ta tillvara
på dessa råvaror. Ätandet blir till säsongsbundna högtider. Man samlas i gäng,
familjegrupper och till och med i byfester för att njuta av dessa delikatesser. Årets
rytm präglas med andra ord fortfarande starkt av de produkter som landskapet
tillhandahåller, både odlade och icke uppodlade. Skördandet av det vilda har förstås
varit ett viktigt inslag i kosten under tider då tillgången på mat var bristfällig.
Tillagandet har också påverkat landskapets utseende. Innan gasspisen gjorde entré i
småstäder och byar ute på landet – vilket skedde i stor skala efter andra världskriget –
tillagades maten över öppen eld. I en stor vedeldad gryta fick grönsaker och legumer,
vilda och odlade växter, långsamt puttra under flera timmar. Ved, ris, kvistar och löv
samlades på den kommunala marken. Detta insamlande i kombination med djurens
bete har påverkat landskapets utseende. På äldre fotografier kan man se ett betydligt
kalare landskap än idag.
Tryffeln intar en särställning på grund av sitt höga pris på marknaden. Tryffelrika
områden, vanligen betade lövskogar, som ligger på komunens mark, hålls som
reservat. Det krävs licens för att få tillstånd att samla tryffel som man gör med särskilt
dresserade hundar. Det har utvecklats till en exklusiv hobby på liknande sätt som jakt
på vildsvin och hare som också sker i särskilda reservat. Av dessa exklusiva byten
konsumerar man vanligen inga större köttmängder men tillreder raguer och såser som
äts ihop med pasta. Den svarta tryffeln, som plockas under sommaren, firas i Civitella
Cesi med en byfest i augusti. Det höga priset har också bidragit till viss nattlig aktivitet
i tryffelskogarna...
Hästen har fått en särskild plats i Blera. Intresset bottnar i ett historiskt fenomen som
man har utvecklat och anpassat till dagens situation (Fig. 19-20). Hästen var tidigare
vanligt förekommande i lantbruket som arbetsdjur, särskilt inom djurhållningen där
den användes av koherdar och fåraherdar som behövde ta sig fram snabbt och hålla
ordning på djuren. Rasen är av maremmatyp och den är lokalt utvecklad. Kofösarna,
butteri, var en yrkesgrupp med viss status. De rörde sig snabbt över stora områden,
kunde bilda effektiva ”nätverk” som gav dem makt som kunde utnyttjas på olika sätt.
Det gav dem ett romantiskt skimmer. Idag har man tagit till vara på de resterande
resterna av den gamla yrkeskunskap som fortfarande finns hos en del äldre ännu
levande butteri och förvandlat detta ridande till en hobby. Det finns en förening där
medlemmar upprätthåller gamla seder och bruk. I traditionella dräkter visar man upp
sig vid religiösa fester och andra evenemang i byn (Fig. 19).
Inom turistnäringen har man profilerat sig på hästar och ridning Angelo Bartoli,
entreprenör, amatörarkeolog och ägare till anläggningen Antiquitates i Civitella Cesi
driver agriturism, baserad på hästar (Fig. 20, 22). Man organiserar ridturer i landskapet
och längre utflykter upp till en vecka. År 2002 invigdes hästmuseet i Blera med det
pampiga namnet Museo Civico di Blera ”Gustavo VI Adolfo di Svezia”, Polo Tematico
“Il cavallo e l’uomo”. Här har man tagit fasta på en stark lokal tradition och lyft fram
den på ett pedagogiskt och estetiskt tilltalande vis.
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Livskvalité innefattar även trygghet och tillgång till service. För Bleraborna är det
framförallt regionhuvudstaden Viterbo som tillhandhåller vanlig sjukvård, men
närheten till Rom och specialistvård är en stor fördel. Skolor och högre utbildning
finns nära och byns ungdomar kan dagspendla till Rom om de väljer att gå på
universitet där. En fårfarmare i Blera har idag samma behov och krav som en
tjänsteman i Rom beträffande service från samhället, krav på utbildning för sina barn
och sjukvård.
D.H. Lawrence, som reste dessa trakter under mellankrigstiden beskrev en herde på
följande vis: ”In i källaren kliver en herde i sporrar, iförd byxor av getskinn med den
långa rostbruna getraggen hängande i tovor längs benen. Han flinar och dricker vin,
och strax ser man åter faunen med de lurviga benen. Hans ansikte ser ut som en fauns,
det är ännu inte dödat och utslätat av moral.” (D.H. Lawrence, 1954). På 1950-talet
fanns dessa halvvilda fauner fortfarande kvar, noterar Lawrence, men de börjar bli
sällsynta. Idag bär Bleras fårfarmare likadana kläder som de fritidsboende från Rom
och har en tydlig urban framtoning. För många romare är han dessutom en avundsvärd
person.
I Blera har man lyckas med hållbar utveckling som bygger på traditionell men
moderniserad djurhållning och jordbruk och en turism baserad på arkeologi och
upplevelser av landskapet.

Närheten till Rom
Närheten till Rom är ingen nackdel utan tvärtom. Den har inneburit en arbetsmarknad
och därmed en möjlighet för många att stanna kvar i hembyn. Det kan tyckas
paradoxalt att närheten till Rom har bidragit till att bevara Bleras lokala kultur och att
forma en lokal identitet. Detta hänger samman med att invånarna i stor utsträckning
lyckades bo kvar under de stora migrationerna under 1900-talet, särskilt den efter
andra världskriget när många byar tömdes på sina innevånare. Till skillnad från många
andra pittoreska byar med medeltida karaktär, har Blera lyckats bevara sin genuina
karaktär genom att den ursprungliga befolkningen fortfarande dominerar platsen. Vi
kan jämföra med den närliggande byn Barbarano, till ytan ungefär lika stor som Blera
men med bara 1/3 av invånarantalet. Många hus och lägenheter har istället köpts upp
av fritidsboende, vilket medför att byn avfolkas under vardagarna och befolkas under
veckoslut och helger.
Fritidsboendet har också påverkat utseendet på den urbana miljön. Man sätter in nya
fönster i gamla hus i underhållsfria material som kontrasterar mot det gamla och slitna
murverket. Det har blivit modernt att lämna den grå tuffstenen synlig istället för att
som förr putsa husfasaderna och måla dem i ljusa färger. Lite tillspetsat skulle man
kunna säga att de fritidsboende har genom att ”rädda” gamla hus och miljöer samtidigt
berövat dem deras själ. Det genuina livet har upphört, italienska husmödrars
förberedelser inför söndagslunchen har ersatts av söndagspromenerande damer med
hundar i koppel. Men frågan är om det fanns något alternativ. En nyinflyttning av den
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lokala befolkning till gamla stenruckel är inte tänkbar. De vill bo i moderna och
bekväma hus. Den lokala befolkningen är på väg ut ur bykärnorna och turisterna tar
över.
I Blera promenerar lokalbefolkningen ännu inte med hundar i koppel. Här har man
fortfarande bandhundar som håller vakt på odlingarna på landet utanför stadsgränsen.
På söndagarna fylls fortfarande staden med doften av vedeldade spisar och de mest
ljuvliga dofter av ragusås till dagens hemlagade pasta.
Vi befinner oss sju mil norr om Rom och inte i en liten gudsförgäten håla i bergen.
Man frågar sig hur detta kommer sig. Varför har Blera fortfarande kvar en genuin
befolkning med både gamla och unga människor, familjer med småbarn. Även om
Blera är fortfarande är pittoreskt märker man att efterkrigstiden satt fula spår i
bebyggelsen. Delar av den gamla muren med medeltida ursprung och stadsporten revs
på 60-talet för att ge plats åt en parkeringsplats. Gamla hus revs inne i stadskärnan för
att ge plats åt nya, utanför staden växte det nya Blera fram utmed tillfartsvägarna. Det
var priset för Bleras överlevnad som plats för Bleraner. Hur kom det sig att Blera inte
avfolkades under den känsliga perioden efter andra världskriget då fattigdom tvingade
folk att emigrera? Enligt samstämmiga källor berodde detta i hög grad på att
Bleraborna ville bo kvar och att stora delar av den manliga arbetsföra befolkningen
dagpendlade till bl.a. de stora byggarbetsplatserna i Rom. Det gick dagliga
busstransporter med arbetare från Blera till Rom (Eva Carlestål, 2006, 11).
Närheten till Rom men också till provinshuvudstaden Viterbo med sjukhus, skolor,
universitet och annan service skapar förutsättningar för unga familjer att bo kvar. Man
kan också notera en utflyttning till landet och verksamhetsgrenar som tidigare inte
lockade unga människor. Ett exempel på denna inflyttning är Angelo Bartoli, som
startat en framgångsrik verksamhet byggd på konceptet hästar och arkeologi (Fig. 22).
Han kom till Blera från Rom för tjugo år sedan och skulle aldrig kunna tänka sig att
flytta tillbaka. Agriturismen är en starkt framväxande näring i Italien. Den är per
definition starkt kopplad till kulturlandskapet och har störst framgång i närheten av
städer med rikt utbud av konst och arkitektur, vin och mat och som profilerar sig inom
detta.
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Illustrationer

Fig. 1 Karta över norra Lazio
(de svenska utgrävningsplatserna är gulmarkerade)

Fig. 2 Blera. Husen nedanför stadsplatån följer vägen ner i ravinen. Denna väg förband
Blera med järnvägen (byggd 1928) på andra sidan. Den moderna bron (till höger i bilden)
över ravinen byggdes först år 1939. Foto Bengt Frizell
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Fig. 3 Blera. Små odlingslotter
kantar ruinstadens sluttningar på
västsidan. Etruskiska gravkammare
som ligger utmed den antika
landsvägen används än idag som
skjul för höns och getter.
Foto Bengt Frizell

Fig. 4 En fårflock drivs med bil utmed den flertusenåriga hålvägen uthuggen ur
tuffklippan på västsidan av Bleras stadsplatå. Foto Barbro S Frizell

14

Fig. 5 San Giovenale i
februari 2006. Längst ner i
ravinen passerar den gamla
valleden över vadstället i
floden Vesca. Bland
avlövade träd skymtar
övergivna betesängar som
är på väg att växa igen helt.
Foto Barbro S Frizell

Fig. 6 Ravinen i San
Giovenale i maj 2006.
Jordflykten som för ner
bördig mylla i dalen från
platåerna skapar en tät
vegetation.
Foto Barbro S Frizell
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Fig. 7 Vinkällare uthuggen i tuffklippan tillhörande Luciano Santella, borgmästare
i Blera (1995-2005), arkeolog och vinodlare (längst fram till höger i bilden). Här
bjuder han svenska arkeologistuderande på det egentillverkade vinet. I fonden
Rosario Guido, agronom, och anställd av kommunen. Foto Barbro S Frizell

Fig. 8 Olivolja tillverkad av
kooperativet i Blera. Dunken är
försedd med en bild på den
romerska bron i ravinen. Namnet på
oljan ”Etruskiska kullar” är ett
exempel på hur gärna man anknyter
till den etruskiska kulturen för att
marknadsföra lokala produkter.
Foto Barbro S Frizell
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Fig. 9 La Dogana (Tullvägen) kallas den antika transhumansleden – idag
svårt eroderad - som ledde förbi San Giovenale. Namnet anger att man tog
upp avgift och beskattade betesrätter vid transport av djurflockar.
Foto Leif Gren

Fig. 10 I Blera går betesdjuren ute året runt. Nötboskapen är av maremmaras
och är berömd för sitt fina kött som prisbelönats i nationell konkurrens.
Foto Barbro S Frizell
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Fig. 11 En ovanligt vacker flock med stora snövita getter. Ägaren, som tar
ut dem på bete varje dag, är mycket solt över sina djur.
Foto Barbro S Frizell

Fig. 12 Fårflock i den tidiga morgonen på väg till betet. I den stationära
djurhållningen kan man låta tackorna lamma året runt och är inte bunden vid
vissa årstider som i den traditionella transhumansekonomin.
Foto Barbro S Frizell
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Fig. 13 Jorderosion och avbetning ger steniga åkrar, en vanlig syn i detta landskap.
Foto Barbro S Frizell

Fig. 14 Kooperativet för kött säljer
sina produkter i egen butik.
Foto Barbro S Frizell
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Fig. 15 Salvatore Conteddu vid mjölkmaskinen. Två personer kan mjölka tjugofem
får på tre minuter. Varje dag mjölkas ungefär sex hundra djur. Foto Barbro S Frizell

Fig. 16 Salvatore anställer rumänsk arbetskraft som också bor ute på farmen under
mycket enkla förhållanden. Foto Barbro S Frizell
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Fig. 17 Tillverkning av pecorino på traditionellt sätt hos Salvatore.
Foto Barbro S. Frizell

Fig. 18 När osten är färdig gör man ricotta av den överblivna vasslan.
Foto Barbro S Frizell

21

Fig. 19 Hästar av maremmaras används fortfarande i ceremoniella sammanhang.
Rasen är lokalt utvecklad och användes tidigare främst av kofösare (butteri).
Foto Barbro S Frizell

Fig. 20 Landskapet kring den etruskiska ruinstaden San Giovenale lämpar sig väl
för ridturer som bjuder både på skönhetsupplevelser och lagom dos strapatser.
Foto Leif Gren
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Fig. 21 Pasquale Talanas är en
välbeställd fårfarmare. Som
bisyssla föder han upp travhästar.
Foto Leif Gren

Fig. 22 Angelo Bartoli äger verksamheten Antiquitates, som är en kombinerad
agriturism och arkeologiskt experimentcentrum. Angelo (i bildens mitt) är värd för en
internationell konferens kring brons- och järnsmältning under antiken.
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