
Roma
– fontenenes by

Hugo Flaten

Ny bok!
Et annerledes blikk  
på Roma



Romas kjenningsmelodi
– lyden av rennende vann

Forfatteren skriver om boken:
Romas kjenningsmelodi er lyden av 
 rennende vann. Ingen annen by i verden har 
eller har hatt så mange fontener som Roma. 

Vannet har spilt en viktig rolle gjennom hele 
byens historie. Helt fra Romulus og Remus, 
byens to mytiske grunnleggere,  ble reddet i 
en kurv på elven Tiberen 750 år før Kristus, 
gjennom i keisernes og pavenes Roma og 
helt til i dag har lyden av vann kunnet høres 
i Roma. Vannet  har vært og er Romas sjel, 
sies det.

Om boken
• 260 sider. Format: 19x25,5 cm
• 385 fargebilder
• Bykart med fontenene
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Akvedukter
– hva kan vi se i dag?

D et er ikke meningen å gi en komplett oversikt over alle Romas 
akve dukter. Det kunne være emne for en egen bok. Generelt er 
det slik at jo lenger ut fra byen man kommer, desto mer av gamle 

akvedukter kan man se i dagen. Her er bare noen eksempler som er  typiske 

og relativt enkle å finne fram til. Det er ikke vanskelig å bli  imponert over 

disse store og  ytterst nyttige konstruksjonene laget for rundt 2000 år 

 siden. Det er verdt å merke seg at buene er bygget uten bruk av binde

materiale. Stein blokkene holdes oppe av sin egen vekt.Porta Maggiore og Spes Vetus (141)
Porta Maggiore, tidligere Porta Praenestina, er en av portene i Den 

 aurelianske bymuren fra ca. 270 e.Kr. Før bymuren ble bygget av keiser 

Aurelian, kaltes dette området Spes Vetus, etter håpets gudinne Spes. Her 

var det et gammelt tempel for Spes. Dette var et meget viktig  knutepunkt 

for hele 6 av Romas akvedukter og skal ha stått for 70 % av Romas vann

forsyning. Porta Maggiore, med sine to triumflignende buer, ledet vannet 

fra Aqua Claudia og Aqua Anio Novus over Via Praenestina. Øverst på 

portens attika/overligger, som er delt i 3 etasjer, kan man lese innskrifter 

gjort av keiserne Claudius, Vespasian og Titus om deres bidrag til å holde 

denne akvedukten ved like. Aqua Anio Novus rant i den øverste etasjen og 

Aqua Claudia i den nederste.
Vi kan følge ruinrestene av en gren av Aqua Claudia som Nero fikk bygget 

for å forsyne sitt Domus Aurea (gyldne hus) vestover fra Porta Maggiore, 

i Via Statilia og videre mot Villa Celimontana.Utenfor Porta Maggiore står det et mystisk byggverk, en stor kloss med 

hullformede åpninger. Det er et gravmonument over bakeren Marcus 

Porta Maggiore

Venstre side: Detalj fra Båtfontenen på Piazza  di Spagna

Besøk bokens nettsider
• www.facebook.com/romasfontener
• www.romasfontener.com
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Romas kjenningsmelodi

– lyden av rennende vann

Som mange andre byer har Roma sin egen kjenningsmelodi.  Mange 

vil sikkert hevde at i likhet med andre storbyer må dette være 

trafikk støy. Jo, trafikken i Roma er et kapittel for seg, men Roma 

har noe helt annet som særpreger den. Det er lyden av rennende og 

 plaskende vann fra et utall av fontener og springvann, og naturligvis fra 

 elven  Tiberen, som bukter seg gjennom byen. Ingen andre byer i  verden 

har  eller har hatt så mange fontener som Roma. Ikke uten grunn har 

byen blitt kalt  Regina  aquarum, vannenes dronning. Vannet er  Romas 

sjel, sies det. Overalt kan man høre  vannets melodi, dag og natt, på de 

store åpne  plasser og  parker, men også i trange gater og bortgjemte bak

gårder.  Fontenene har sine egne lyder  eller  melodier, noen  brusende, 

 andre  plaskende,  nynnende,  gurglende eller som lyse triller. Som for å 

under streke  forbindelsen  mellom fontenene, vannet og  musikken, har 

den  italienske  komponisten  Ottorino  Respighi skrevet  flere musikk

stykker med tittelen Romas  fontener.  Musikken er  inspirert av  fontener 

som  Fontana di Trevi og  Berninis Tritonfontene. Her er det ikke bare 

 musikalsk inspirasjon å hente, men også poetisk.  Fontener er som dikt i 

stein og vann. Goethe kalte fontenene Romas  udødelige  tunger.

Før gatelysenes tid kunne man bruke lyden av de forskjellige fontenene 

til å finne veien hjem i mørket. Med hver sin unike melodi ledet de natte

vandrere i riktig retning.

Fontene-safari

Fontenene kan være et fascinerende utgangspunkt for å utforske Roma. 

Roma er en by mange forelsker seg i og kommer tilbake til gang på gang. 

Her er det alltid nye sider å oppdage. Den kjente engelske romantiske 

 dikteren på attenhundretallet, Percy Shelley, sa at «Romas fontener er 

Venstre side: 
Berninis Triton-fontene på 

Piazza Barberini

Båtfontenen, La Barcaccia, på 

Piazza di Spagna



Kjøp boken
Boken kan kjøpes i bokhandelen  
eller på

• på  www.kolofon.com
eller
• www.romasfontener.com
Veiledende pris: 450 kr inkl porto
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Fontenemakerne

E tter at vannet for alvor kom tilbake til Roma på 1500tallet, ble det 

 virkelig fart i duetten mellom vann og stein som kunstart. Det ble 

også en  konkurranse mellom pavene og de rike villaeierne om de 

mest kunst ferdige fontenene. De skulle glede sansene, samtidig som de 

skulle fylle det elementære behovet for rent og friskt vann. Å bygge en 

 fontene er et  komplisert teamarbeid, en blanding av kunst og  vitenskap; 

derfor var det flere yrkesgrupper involvert. Det var som regel en  arkitekt 

som hadde hovedansvaret for utforming og prosjektstyring, men han 

 måtte nok ofte ha hjelp av ingeniører til å løse tekniske problemer. Så  måtte 

det billedhuggere og andre kunstnere inn for å lage statuer og  relieffer. 

 Likevel er det som regel bare arkitektens navn som nevnes og huskes.

Det meste av byggematerialet ble hentet fra det som fantes i nærheten – fra 

antikke ruiner. Her ser vi virkelig effektiv gjenbruk – noe det i dag  naturligvis 

kan være delte meninger om. Det vanligste materialet var  travertin;  dette er 

det billigste, men likevel varig. Man brukte også  marmor av forskjellig slag: 

hvit marmor, rød portasantamarmor fra Hellas eller afrikansk marmor. 

Andre steinslag var basalt eller granitt fra Egypt. Bronse kunne være med i 

komposisjonen, men som regel bare som et tillegg.

Giacomo della Porta (1533–1602)

Giacomo della Porta kom fra Genova og var både arkitekt og billed hugger. 

Han var sjefsarkitekten for fontener framfor noen. Så mange som 14 av 

 Romas hovedfontener er signert della Porta. 

Listen omfatter fontenene på:
Piazza del Popolo, Piazza Colonna, Piazza Navona (2 av dem), Piazza  della 

 Rotunda, Piazza San Marco, Campo de’ Fiori, Piazza Mattei, Piazza  Madonna 

dei Monti, Piazza delle Cinque Scuole, Piazza Montanara,  Piazza  Campitelli.
Venstre side: Detalj fra Biefontenen på Piazza 

Barberini

Romas fontener kan være et fascinerende 
 utgangspunkt for å utforske byen og lære 
Roma bedre å kjenne. Her ligger det  mange 
skatter i interessante historier, sammen-
henger, myter og anekdoter. Her finner vi 
de mest kreative og eksotiske eksempler på 
gjenbruk av både ideer og byggematerialer. 
Om man legger ut på en «fontene-safari» vil 
man garantert også få med seg alle de andre 
viktige severdighetene Roma kan by på.

Med denne boken forsøker jeg å presentere 
Roma, Den evige stad, ved hjelp av vann, 
termer (bad), fontener og akvedukter og 
 gjennom det åpne et vindu til en spennende 
og lite omtalt side ved byen og dens spesielle 
historie. Jeg håper den kan være med å gi de 
mange som allerede er fascinert av Roma et 
nytt perspektiv på byen.
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Med sin komplekse komposisjon er kanskje Elvefontenen den flotteste og 
mest imponerende av alle fontener i roma . Bassenget er ovalt, og i den 
store sjøen svømmer en vannslange og en fisk som svelger vann og der
med  sørger for et fancy vannutløp . På den sentrale, hule klippen  hviler 
det fire store grupper av figurer . De kraftige skikkelsene er elveguder og 
 representerer fire store elver på de fire kontinenter man kjente på den 
 tiden: Donau for Europa, ganges for asia, rio de la Plata for amerika og 
nilen for  afrika . Klippen representerer hele jorden . Disse  skulpturene er 
laget i marmor og hugget av forskjellige billedhuggere under over oppsyn 
av  Bernini . resten av komposisjonen er i travertin . Elveguden nilen har 
dekket til ansiktet – muligens for å markere at elvens utspring ikke var 
kjent på den tiden . Skikkelsen som symboliserer Donau,  rører ved  pavens 
 våpenskjold, som for å markere denne elvens nærhet til roma .  ganges 
holder en stor åre . Elveguden rio de la Plata ser meget  forskrekket ut og 
holder den ene hånden avvergende opp; uvisst av  hvilken grunn .  Kanskje 
er det av redsel for slangen like foran . Det er ikke fordi han er redd for 
at Borrominis sidetårn på kirken, Sant’agnese in agone, skal falle ned, 
slik det ofte blir  fortalt til turister . Dette er en god historie, men den er 
ikke sann . Kirken ble nemlig bygget flere år etter at fontenen var ferdig . 
 Under denne elveguden kommer det fram en alligator, i hvert fall et reptil, 
fra grotten under klippen . Ved siden av ser vi en haug med mynter som 

Detalj fra Elvefontenen: Ganges/
Asia

Den uthulede klippebasisen 
 symboliserer hele jorden . Vi ser 
pave Innocens xs våpenskjold, 
med tre liljer og en due med en 
olivenkvist i nebbet .
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 muligens skal  forestille sølv og gullmynter fra den nye verden . En hest 
som  symboliserer Europa, kommer galopperende ut mellom klippene, 
mens en løve som  symboliserer nilen, smyger seg ned for å drikke . En 
høy palme  symboliserer ganges . andre steder finner vi forskjellige typer 
 vegetasjon som vokser på  klippene . På nord og sørsiden av klippene 
 finner vi pavens våpenskjold, med Pamphilifamiliens emblem, tre liljer og 
en due med en olivenkvist i  nebbet . Dette symboliserer pavens religiøse 
autoritet over hele verden . Helt på toppen av obelisken finner vi også den 
samme duen, halvannen meter høy og i bronse .

Dette er propaganda . alle barokkens kraftige virkemidler tar på en måte til 
motmæle mot reformasjonen . I 1521 ble som nevnt luthers bilde brent her . 
Det som fortelles gjennom denne storslåtte fontenen, er at Den katolske 
kirke seirer og sprer sitt budskap til alle verdens kontinenter  symbolisert 
ved de fire gruppene av figurer . obelisken demonstrerer makt; spissen får 
sin energi fra himmelen . Helt på toppen svever duen, som også er et  symbol 
på Den Hellige Ånd . Thiis Evensen oppsummerer symbolikken slik:

og det blåser en hellig vind over verden, så sterk at både nilen og Donau må 
holde på pavevåpenet for at det ikke skal fare vekk . Hele  klippen bøyer seg ut 
fra kirken som en gammel furu . Det skyldes støtet fra S . agnese, som farer over 
jorden med sitt kristne budskap . Slik skal Den katolske  kirken vinne tilbake 
hele verden og seire, ikke ved bruk av våpen, men med vann . (Sitat 2)

Vi kunne gjerne føye til, med dåpens vann . Vi tenker kanskje ikke så ofte 
over det, men det meste av barokkens kunst utrykk må sees på denne bak
grunn – pavens makt og det kristne,  katolske budskapet formidlet  gjennom 
kunsten og ikke i ord . Sett i en  videre,  politisk sammenheng, var dette et 
meget viktig prosjekt . Den  blodige tredveårskrigen, som jo i  virkeligheten 
var en religionskrig, sluttet i 1648 ved freden i Westfalen . Et nytt Europa
kart ble tegnet . Katolikkene var den tapende part, og deler av Europa var 
gått tapt for paven . Med denne  fontenen, som ble ferdig tre år etter freden i 
Westfalen, ville paven markere at resten av verden tilhørte ham .

Kostnadene for dette store prosjektet ble svært høye, og det ble nød vendig 
med ekstra skatter, blant annet på brød . Dette var naturligvis ikke  populært 
og ble selvfølgelig gjenstand for pasquinader, folkelige  diskusjoner via de 
«talende statuene» .

Hvor ble det så av trauet som hadde stått midt på plassen i flere hundre år? 
først ble det flyttet til nordenden av plassen ved siden av den uferdige og 
tørre fontenen . Deretter ble det flyttet til Villa Borghese, hvor man i dag 
kan se det ved en av parkens kunstige dammer .

Øverst: Detalj fra Elvefontenen: 
Donau/Europa

Nederst: Detalj fra Elvefontenen: 
Nilen/Afrika

Du kan også kontakte forfatteren på 
sms: 90131279
e-post: hugoflaten@gmail.com

Fontenesafari i Roma
– en spennende måte å oppleve byen på



Ingen by har et slikt aktivt forhold til vannet som Roma. Byens historiske sentrum er en 
stenørken, her finnes knapt et tre å se, men denne stenørkenen er ikke død, den sprudler 
og gis liv og friskhet fra vann som strømmer og bruser fra et utall av fontener og vann
poster. De inngår som en aktiv og selvfølgelig del av bybildet, gir det en vakker, dekorativ 
ramme og skaper meditative møtepunkter for mennesker på siden av den travle trafikken.

Dette er første gang Romas fontener presenteres samlet for et norsk publikum i en norsk 
språkdrakt. Mange bøker om Roma forteller om fontenene, men ingen norsk forfatter har 
gjort fontenene til hovedperson i byens historie, slik vi finner dem presentert her – og 
sett i et internasjonalt perspektiv – det er få som har prøvd å være så uttømmende.

Her møter vi ikke bare de gamle og nye vannledninger med deres antikke og etterantikke 
fontener, men også bydelsfontener og fontener i parker og palasser i både det offentlige og 
private rom. Forfatteren har gjort et imponerende innsamlingsarbeid både gjennom tekst 
og egne illustrasjoner, som vil gi både førstereisgutten og den erfarne romafarer et nytt 
innsyn i byens mangslungne politiske, sosiale og monumentale historie fra  antikken til i dag. 

“Romas fontener er begrunne�se nok for å reise  
ti� Den evige sta�.”

– Percy Shelley

J. Rasmus Brandt, Professor emeritus i klassisk arkeologi, 
UiO  og tidligere bestyrer ved Det norske institutt i Roma.


