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7. Pisa

Pisa - en ulogisk by
Pisa er på mange måder en ulogisk by. Dels burde
’Det Skæve Tårn’ forlængst være væltet. Dels har
Pisa været en stormagt og den vigtigste havneby
i det vestlige Middelhav. I dag er byen ikke mere
en havneby, for den ligger 11 km fra kysten. Desuden har Pisa været et kulturelt centrum med flotte
middelalder- og renæssancebygninger. Stort set
ingen af disse bygninger er bevaret i dag.

lorca var under Pisas indflydelse. Byen var konstant i kamp med de andre bystater, og nedturen
startede for alvor da rivalen Genova i Slaget ved
Meloria (1284) knuste Pisas flåde. Efter hårde
kampe blev Pisa i 1406 erobret og underlagt Firenze og Mediciernes overherredømme. Endvidere
sandede Arno-flodens delta helt til i 1500-tallet.
Det kan umiddelbart være svært at se at Pisa har
været basis for en videnskabelig og kulturel revolution, fordi byen blev sønderbombet i 1944,
under den anden verdenskrig. Blandt de få tilbageværende renæssancepalæer i byen kan nævnes
Palazzo Reale, Palazzo Upezzinghi, Palazzo
Toscanelli, Palazzo Lanfranchi og Palazzo Medici,
som alle ligger langs med Arno floden. Sidstnævnte er i dag bygget sammen med byens Nationalmuseum. Men et af de virkelige beviser på
byens storhed finder man på Campo dei Miracoli,

Pisa opstod som en etruskisk by omkring år 1000
f.Kr. Romerne erobrede byen i 225 f.Kr. og benyttede den som base i felttogene mod ligurerne.
Men det var først i middelalderen, at byen udviklede sig og blev en selvstændig og meget stærk
bystat, som i 9. årh. sikrede sig monopol på handelen i den vestlige del af Middelhavet. Pisas overherredømme strakte sig fra Spanien i vest til Afrika
mod Syd. Øerne Sardinien, Korsika, Ibiza og MalGamle
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Pisa i dag
Pisa er en by med en blandet
atmosfære af studenterliv og
turisme. Byen har ca. 95.000
indbyggere, hvoraf omkring
1/3 læser på universitetet.
Studerende strømmer til fra
hele Italien, fordi Pisa har et
af Italiens eliteuniversiteter.
I dag er der indskrevet over
30.000 studerende på byens
11 fakulteter inden for humaniora og naturvidenskab.
En stor del af erhvervene er
beskæftiget med handel i forbindelse med turisme. Pisa er
desuden landbrugscentrum
og har et par store medicinal- og metalvirksomheder.

Pisa
hvor Det Skæve Tårn (Torre Pendente) står side
om side med den smukke domkirke (Duomo),
dåbskapellet (Battistero) og kirkegården (Camposanto).
Spøgelsesskibene
I december 1998 fandt arbejdere på en byggeplads
nær jernbanestationen San Rossore rester af flere
gamle romerske handelsskibe. Det er meget rige
og velbevarede fund, som er gjort i den for længst
tilsandede lagunehavn, og det største antal gamle
skibe, der nogensinde er fundet samlet på et sted.
Men hvorfor ligger skibene her? Og hvorfor er
der så mange skibe?

Fundene er udstillet i Arsenali Medicei.
De første skibe er nu helt udgravet. Flere har
været fragtskibe og indeholder stadig dele af deres last: græske vaser (amforaer), navigationsinstrumenter, ædelstene, husholdningsredskaber
samt knogler af mennesker og dyr – grise, geder,
køer, heste, havskildpadder og løver, som sandsynligvis skulle bruges til gladiatorkampe i arenaerne.

Udgravningerne ved San Rossore er lukket for
offentligheden.

De foreløbige udgravninger fra San Rossore er udstillet i Arsenali Medicei.
Udstillingen er åben tir.-fre. kl. 10-13, 1419 og lør.-søn. kl. 11-13 og 14-21. (billetpris: ca. 20 kr.)
Se også www.navipisa.it/it/museo_it.htm

Gamle historiske kilder bekræfter tilstedeværelsen af en lagunehavn ved en nu forlængst forsvundet biflod, som strømmede gennem Pisa. Byen
var dengang en vigtig by i det romerske imperium. Der kom varer hertil fra hele romerriget.
Fundene viser, at mindst 16 skibe er sunket i Pisas gamle havn igennem en periode på ca. 800 år. Meget tyder på, at skibene er gået tabt ved store oversvømmelser eller storme. De er velbevarede
efter 2000 år i mudderet, hvor de har
været beskyttet mod mikroorganismernes nedbrydning af træet.

Pisa rykker ind i landet
Der er de sidste 2.000 år foregået store ændringer af kystområderne i det nordlige
Toscana. Flere bebyggelser mistede således allerede med udgangen af antikken og middelalderen deres funktion
som havne, fordi floder med stor sedi-
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