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MAX RAPP RICCIARDI
Max är född i och uppvuxen i 
Göteborg, men med starka rötter 
i den syditalienska myllan. Hans 
far och farfar var från regionen 
Campania och en stor del av 
sin släkt har han i Salerno och 
Neapel. Somrarna tillbringade 
han under hela sin uppväxttid 
vid den syditalienska Costieran. 
Max är idag universitetslektor 
i organisationspsykologi vid 
Göteborgs universitet samt 
organisationskonsult i bolaget 
Maxicon AB. Han utbildar och 
coachar chefer runt om i världen 
och försöker tillbringa så mycket 
tid som möjligt i den stad hans 
hjärta slår för, Salerno. I sina 
hemtrakter förlägger han också 
ledarskapskurser för Italien-
älskande svenska chefer som vill 
kombinera svensk effektivitet 
med italiensk hedonism. 
www.maxicon.se ❈

Salerno  
– den anonyma uppstickaren

Salerno är en stad som fortfarande är okänd för de flesta 
svenskar. Jag får ofta från nya bekanta frågan varifrån i Italien 
jag härstammar och när jag svarar, konstaterar de snabbt och 
felaktigt ”Jaha är Du från Sicilien?” 

D
e förväxlar med andra ord 
Salerno med Palermo. Salernos 
anonymitet kan bero på att 
Neapel inte ligger mer än 

50 kilometer bort och den underbart 
vackra ”Costieran” med Amalfi, Positano 
och Sorrento traditionellt sett, fått 
mer uppmärksamhet av inhemska och 
internationella turister. Detta håller 
dock på att ändras mycket tack vare ett 

skickligt politiskt styre av den kraftfulle 
borgmästaren Vincenzo de Luca vars 
ambition är att upphöja staden till ny 
inträdesport till den italienska södern. 
Detta efter att storebror Neapel under 
de senaste två seklens totala vanstyre, 
förlorat sin position, från att ha varit en av 
Europas mäktigaste och vackraste städer 
på 1800-talet, som konkurrerande med 
London och Paris i pompa och prakt, 

nu i det 20:e århundrandet råkat i totalt 
vanrykte i det att Camorra klanerna 
kontrollerar staden, korrumperar 
politikerna och dränker staden i sopor.

Sheriffen i solens stad – Vincenzo  
de Luca
Salernos borgmästare Vincenzo de Luca 
som vägrat att låta sig dras med i fallet, 
lanserar nu Salerno som det goda exemplet 
i södern, den lilla staden med karaktär.  
De Luca vägrar låta Camorran infiltrera 
stadens affärsliv, han bekämpar mikro-
kriminaliteten genom att personligen ge 
sig ut på gator och torg, avslöja exempelvis 
ficktjuvar och olaga gatuhandel. Han har 
till och med setts dirigera trafiken när det 
behövts. Detta handlande har gett honom 
smeknamnet ”lo Sceriffo” – Sheriffen!

De Lucas energi tycks emellertid vara 
outsinlig. Till Neapels förtret har han lyck-
ats locka till sig kryssningsturismen som 
numera lägger till i Salerno och de interna-
tionella turisterna kan ses lämna färjorna 
i lämmeltåg för att inta stadens alla barer 
och restauranger och inleda sina shopping-

Salerno – solens stad – solens mat

”Vincenzo de Luca vars ambition är att 
upphöja staden till ny inträdesport till 
den italienska södern”
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rundor, vilket givetvis gläder Salernos 
restaurangägare och affärslivsidkare. 

Vincenzo de Luca har vidare gett sig i 
kast med att bygga ut småbåtshamnen och 
nyligen invigde han Marina D´Arechi som 
kommer att ta emot seglare året runt. De 
Luca förkunnade stolt vid invigningen att: 
”Det här handlar om ett fantastiskt arbete, 
helt i linje med de ambitioner som finns i 
och för staden!!” 

De Luca underströk vidare i sitt tal att 
Italien går under utan visioner och att ingen 
energi får sparas för att förbättra staden 
Salerno. Med denna retorik utmanar ”Lo 
Sceriffo” hela det italienska politiska eta-
blissemanget som på senare tid degraderats 
allt mer i allmänhetens ögon efter diverse 
korruptionsskandaler som fått italienarna 
att resignerat hamna i en form av passivitet 
och inlärd hjälplöshet. De Luca skrider till 
skillnad från andra politiker till handling 
och det är en rad förbättringsarbeten som 
medborgarna såväl som de framtida turis-
terna kommer att märka av. 

Solens stad
Staden med de cirka 150 000 invånarna 
ligger i Salernobukten i början av Amalfi-
kusten. Landskapet som omgärdar staden 
är dramatiskt och kombinationen berg och 
hav utgör en vacker inramning. Salerno 
påstås ha fler soldagar om året än någon 
annan stad i Italien. Det råder ett typiskt 
medelhavsklimat med lagom varma somrar 
och milda vintrar. Medeltemperaturen i 
januari månad ligger på 8 grader. Detta gör 
att Salerno med fördel kan besökas på såväl 
sommar- som på vinterhalvåret. De senaste 
åren har staden lanserat ”le luci artistiche”, 
konstnärliga ljussättningar, vilket lockat 
turister från övriga delar av Italien. 

Solens mat
Stadens krögare har såväl bevarat sina 
traditioner som följt med i utvecklingen av 
det typiska medelhavsköket.  I staden finns 
många olika restauranger som passar alla 
plånböcker. Det salernitanska köket är inte 
lika mäktigt som det napolitanska. Konsten, 
anser man, är att tillaga maten på ett enkelt 

och smakrikt sätt. En av de mest klassiska 
restaurangerna heter ” Il vicolo della neve” 
(Snögränd). Den finner man i Salernos gam-
la stadskärna på en gata som bär samma 
namn. Där kan man äta husmanskost som 
”pasta e fagioli”, pasta med bönor, som är 
lika nyttigt som det är gott, ”Milza imbot-
tita” fyllda peperonis eller ”Parmigiana 
di melanzane” som bäst kan liknas vid en 
italiensk variant av moussaka. 

”La movida”
Den äldre generationens salernitanare och 
barnfamiljerna tillbringar gärna kvällarna 
på restaurangerna eller tar en promenad 
längst med den vackra ”lungomaren” – 
strandpromenaden. De bänkar sig med en 
glass, helst från Bar Nettuno känd för sina 
”gelati con brioscia”, det vill säga glass 
inbäddad i en croissant. Barnen älskar 
att se ”Pulcinella” kasperdockor som slår 
varandra i huvudet medan deras föräldrar 
beundrar det vackra folket som visar upp 
sina moderiktiga kläder. Vissa föredrar att 
shoppa längs med huvudgatan Via Vittorio 

Emanuele vilken erbjuder många av de 
kända märkena, Max Mara, Tods, Benetton, 
Armani med flera. 

De unga nattugglorna har Barcelona 
och Spaniens nattliv som förebild – I 
Salerno kallar man tendensen att ägna 
sig åt barhoppning för ”La Movida” en 
spanskinfluerad italianisering som betyder 
ungefär ”att förflytta sig”. Det vackra folket 
börjar gärna sin vandring sent på kvällen 
på bar 089 – som är Salernos riktnummer 
och förflyttar sig sedan vidare till någon av 
den myriad av barer och restauranger som 
befinner sig nära rådhuset.  

Studiernas stad
Salerno kan skryta med att ha Europas 
äldsta medicinska fakultet grundad på 
1000-talet la Scuola Medica Salernitana. 
Vill man som utbytesstudent studera i 
närheten av Salerno finns ett välorganiserat 
campus och gott rykte inom forskningen. 
Studenter från hela Europa söker sig hit 
och för att finna en intressant studiemiljö.  
För dem som intresserar sig än mer lätt- 

samma 
men ändå 
högkvalitiva 
studier finns 
mitt i Salerno 
”Accademia 
Italiana” på 
via Roma. 
Skolan ligger 
i i Palazzo 
Angrisani, 
en antik byggnad som vetter mot havet. 
Skolan har 14 lektionssalar, med havsutsikt 
som låter sig kombineras väl med den 
syditalienska språkmelodin. 

Salerno som utgångspunkt för  
andra sevärdheter
Salerno är således, förutom ett besök för 
sin egen skull, också en utomordentligt bra 
utgångspunkt för att bevista många av de 
sevärdheter som finns i trakterna. De mest 
kända är givetvis Amalfikusten, Positano  
och Sorrento, Pompei, Herkulaneum som är 
mycket omskrivna. Men det finns också  

 
 

sevärdheter som är mindre kända i Sverige. 
Den antika grekiska kolonin ”Poseidonia” 
eller Paestum som den heter på latin är 
imponerande. Framförallt om man betänker 
att de grekiska templen stått i mer än två-
tusen år i ett jordbävningsdrabbat område. 
De gamla grekerna hade utvecklat en 
byggteknik som var anpassad till jordskalv, 
därav kan vi fortfarande avnjuta deras 
ingenjörskonst. 

I Paestum finns också ett intressant 
arkeologiskt museum som innehåller 
många kända artefakter, som t.ex. ”La 
Tomba del tuffatore”. Dykarens grav 

”Salerno med fördel kan besökas på  
såväl sommar- som på vinterhalvåret”

”Konsten, anser man, 
är att tillaga maten på 
ett enkelt och smakrikt 
sätt”
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är en muralmålning som återfanns i en 
gravkammare. Den visar hur en man 
dyker ner till livet efter detta. Andra 
muralmålningar visar grekiska banketter 
och är fulla med hedonism och livsglädje. 
Fortsätter man söderöver kommer man till 
det vackra Cilento med byar som Scario, 
Sapri och den högt belägna Maratea 
som har en Rio de Janeiro inspirerad 
Kristusstaty högst upp på en bergtopp 
vilken blickar ut mot havet. 

Om man istället tar sig österut från 
Salerno når man Irpinia-området, Avel-
lino mer känd som Hollywoodmaffiabossen 
Tony Sopranos hemstad. I området finns 
en rad vingårdar som Mastrobernardino 
och Montesole där röda viner baserade på 
den lokala Aglianicodruvan och vita viner 
som baseras på Greco di Tufo. Montesole-
vinerna, särskilt de mousserande har blivit 
en succé i Italien, men har ännu inte nått 
systembolagets uppköpare.  Om man kör 
ytterligare en halvtimme inåt landet kom-
mer man till Benevento – den goda vindens 
stad – och en bedårande sevärdhet. Den ro-
merske kejsarens Trajanus triumfbåge. I det 
vackra området, som i mångt och mycket 
liknar Toscana, finns också en rad ”agritu-
rismi” fast med en betydligt fördelaktigare 
prisbild. 

Salerno har således en hel del att erbjuda 
för den som vill upptäcka den italienska 
södern. Staden utgör en trygg och prisvärd 
hamn som erbjuder såväl syditalienskt 
vardagsliv, hedonism, kultur och kulinariska 
överraskningar. ❈ 

Liten faktaruta:
Det går utmärkt att flyga till Rom, via lågprisbolagen, och därefter ta snabbtåget 
– ”la freccia rossa”, som endast tar två timmar till Salerno. Föredrar man att flyga 
till Neapel kan man ta antingen buss eller tåg till Salerno. Inom en snar framtid 
kommer, om borgmästaren De Luca får som han vill, också den lokala flygplatsen 
”Costiera D´Amalfi” att ta emot såväl lågprisflyg, som reguljärflyg.

”mest kända är givetvis Amalfikusten, 
Positano och Sorrento, Pompei, 
Herkulaneum som är mycket 
omskrivna”

Salernos Duomo, criptan.


