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Overblik 

Genova er en af Norditaliens store og gamle 

handelsbyer, og gennem århundreder var den en 

selvstændig stat i form af Republikken Genova. 

Denne periodes rigdom fra handelen på 

verdenshavene har resulteret i mange af byens 

storslåede bygningsværker og seværdigheder. 

På UNESCO’s liste over verdens arv er en lang 

række af Genovas fornemme palæer, der var en del 

af et formelt system for modtagelse af vigtige 

besøg under republikkens tid. En tur ad Via 

Garibaldi er et af de bedste steder for at opleve 

mangfoldigheden i palæbyggerierne, som Genovas 

førende familier stod bag. 

En af byens kendte indbyggere var Andrea Doria, 

der som admiral og politiker satte sit store præg 

på udviklingen af Genova, og hans villa er bestemt 

også en tur værd. En anden berømthed fra byen er 

Christoffer Columbus, der blev født og opvoksede i 

Genova, før han i 1492 foretog sin ekspedition mod 

vest og derved genopdagede Amerika, der ikke 

siden vikingerne havde set europæere. 

Genova har også sine smukke kirker, pladser, 

springvand og andet, der gør en slentretur i 

centrum berigende. At byen er bygget på et stærkt 

kuperet terræn gør kun oplevelsen endnu bedre, 

når man fx nyder en af mange udsigter fra 

højderne. 

Man kan med fordel også besøge den smukke 

liguriske kyst omkring byen, hvor man blandt andet 

finder Portofino og nationalparken Cinque Terre. 

De små byer ligger på stribe som hyggelige og 

pittoreske landsbyer mellem bjerge og 

Middelhavets bølger. 

God rejse! 
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De tidlige bosættelser 

Genovas naturhavn, milde klima og strategisk gode 

beliggenhed har gennem tiden været genstand på 

beboelse og udvikling. Grækerne koloniserede 

området i 400-500-tallene f.Kr., men muligvis var 

etruskerne her inden da. Byen hed Stalia, og 

rivalerne i området var bosættelser i vore dages 

Marseille og Vado Ligure. Stalia blev senere trukket 

ind i de puniske krige, hvorunder Karthago 

ødelagde byen i 209 f.Kr. som følge af en alliance 

med Rom. 

 

Fra romere til lombarder og franker 

Romerriget var dominerende i middelhavsområdet 

gennem århundreder og således også i Genova, 

hvis navn kommer fra det latinske ord genu, der 

betyder knæ. Ordet og navnet hentyder til byens 

placering på den liguriske kyst. 

Med Det Vestromerske Riges fald kom goterne til 

og etablerede Det Østgotiske Rige i år 493. Det 

dækkede godt og vel det moderne Italien og 

eksisterede til 553, hvor Det Byzantinske Rige gik 

sejrrigt ud af Goterkrigen. 

I 568 invaderede de germanske lombarder det 

italienske område, og i den forbindelse flygtede 

Milanos biskop til Genova, hvor han etablerede sit 

sæde med støtte fra paven. Lombarderne trængte 

dog hurtigt mod syd til Ligurien, som de erobrede i 

643. Lombardernes rige bestod til 773, hvor 

frankerne overtog styret. 

Gennem de følgende århundreder gik det op og 

ned for Genova. Frankerne genopbyggede byens 

fæstningsmure, der var blevet etableret af romerne 

og ødelagt af lombarderne. En anden ødelæggelse 

ramte byen i 930erne, hvor muslimske 

nordafrikanere plyndrede og brændte byen, der 

ikke umiddelbart blev genopbygget. 

 

 

Republikken Genova 

I de følgende århundreder opstod der flere bystater 

i det italienske område, og blandt dem var 

Republikken Genova, der sammen med Venedig 

blev de stærkeste og mest velhavende af disse 

enheder. Genova var formelt underlagt paven, der 

gennem byens biskop havde en officiel politisk 

leder af byen og staten. 

 

Den egentlige magt lå dog hos den række af 

konsuler, der blev udpeget gennem valg blandt de 

stemmeberettigede af indbyggerne. De blev valgt 

årligt og varetog udviklingen af byen, der ikke 

mindst havde sin styrke som stor søfartsby med 

skibsbygning, handel og en finansiel sektor som 

økonomisk drivende kræfter. Genova byggede en 

stor flåde og blev en stormagt til søs. Til lands 

voksede republikken til at bestå af blandt andet 

dagens Ligurien, Piemonte, Korsika og Sardinien. 

Efter Det Fjerde Korstog 1202-1204 og de deraf 

følgende spændinger mellem staten Venedig og 

Det Byzantinske Rige, kunne Genova endda 

etablere sig i Sortehavet med besiddelser og 

bosættelser på Krim. 

Alliancen med og det gode forhold til Det 

Byzantinske Rige betød ny velstand til byen, der 

sammen med Pisa var den eneste med 

handelsrettigheder på Sortehavet. En heldig 

alliance med Aragoniens styre på Sicilien gav 

yderligere handel og indtægter. 

 

Republikkens fald 

De gode tider varede ikke ved, og fra slutningen af 

1300-tallet startede nedgangstider for Republikken 

Genova, der havde ligget i lang kamp mod Venedig. 

I 1380 blev Genova nedkæmpet af Venedigs flåde 

under Slaget ved Chioggia, og det blev 

vendepunktet til dårligere tider for den rige bystat. 

Samtidig ramte den stigende osmanniske magt 

Genovas indbringende handel på Sortehavet. 

Lavpunktet var fra midten af 1400-tallet, hvor 

Frankrig og Aragonien kæmpede om indflydelse i 

det italienske område. Efter trusler fra Aragoniens 

konge overlod Genovas doge byen til Frankrig i 

1458, og Genovas nye status blev hertugdømme i 

Frankrig. Denne tid varede dog kun til 1461, hvor 

republikken blev etableret på ny; denne gang med 
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støtte fra Milano. Blot tre år senere tog Milano selv 

magten i Genova, og til starten af 1500-tallet 

skiftede magten flere gange. Fransk kontrol og 

spanske plyndringer var en del af dagsordenen 

indtil 1520erne. 

 

Det var også i disse dårlige tider fra Genova, at 

Christoffer Columbus blev født og voksede op i 

Genova. Han kom til verden i 1451, og han rejste 

som ung til Portugal og Spanien, hvorfra han 

senere stævnede ud på sin ekspedition, der ledte til 

den europæiske genopdagelse af Amerika i 1492. 

Columbus donerede midler til et hus i sin fødeby 

Genova, hvor der altid skulle stå et hus, hvor 

medlemmer af hans familie kunne overnatte. 

 

 

Andrea Doria og pragtpalæerne 

I Genova boede mange velhavende og 

indflydelsesrige familier. En af dem var familien 

Doria, hvori Andrea Doria blev født i 1466. Han kom 

til at spille en stor rolle for Genova, da han fra 1522 

var i fransk tjeneste mod Spanien. Doria brød dog 

med den franske kong Frans I efter uenighed om 

Genovas fremtid, og med spansk hjælp befriede 

han Genova fra Frankrig. Han kunne i 1528 

genindføre dogestyret i byen og derved 

republikken. Uden at blive formelt politisk 

overhoved, var Andrea Doria til sin død i 1560 

Genovas ledende person, og i perioden 1531-1555 

var han desuden admiral for den habsburgske 

flåde. 

Andrea Doria tætte bånd til den tysk-romerske 

kejser Karl V gav også støtte til genrejsningen af 

Republikken Genova. I 1528 ydede Doria det første 

lån til kejseren gennem de genovesiske banker. 

Bankerne hjembragte svimlende formuer fra ikke 

mindst diskrete finansielle transaktioner i det 

spanske kejserrige, og en del af velstanden blev 

vekslet til de mange pragtfulde palæer, der er 

opført i det centrale Genova; de står fortsat side 

om side i ikke mindst gaderne Via Garibaldi og Via 

Balbi. 

 

 

Republikkens sidste tid 

Spaniens magt, velstand og indflydelse blev 

løbende minimeret gennem 1600-tallet, og det 

smittede af på Genova og genovesiske banker, der 

havde tjent store penge på spanske forretninger. 

Det svage Spanien fik også fysiske konsekvenser, 

idet Frankrig bombede Genova i 1684. Omkring 

13.000 kanonkugler menes affyret mod byen fra 

den franske flåde. 

I 1700-tallet fortsatte nedturen for Genova. I 1742 

mistede byen sin sidste fjerntliggende besiddelse i 

Middelhavsområdet; det var øen og fortet Tabarka 

i det nuværende Tunesien. 

I 1745 blev Genova tvunget ind i Den Østrigske 

Arvefølgekrig med støtte til Frankrig og Spanien for 

at undgå Kongeriget Sardiniens ekspansion til 

Republikken Genova. I 1746 måtte byen dog 

overgive sig til østrigerne, der dog blev smidt på 

porten igen for blot at indlede en belejring i 1747. I 

kølvandet på nederlaget løsrev Korsika sig i 1755, 

og idet Genova ikke kunne fastholde magten på 

øen, valgte bystaten at afstå Korsika til Frankrig i 

1768. 




