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Dorio, Corenno Plinio, Dervio en het Valvarrone 
 

Deel 3. Rondrit Dervio – Valvarrone - Bellano 
Vanuit Dervio loopt de weg door het dal van de Varrone langs de dorpen Vestreno, Introzzo, 

Tremenico, Pagnona tot Premana. Daar verlaat de weg het rivierdal en buigt naar het zuiden naar 

Casargo en Margno en komt dan bij Taceno op de weg die vanuit Bellano door het Valsassina naar 

Lecco loopt. Ik beschrijf eerst in detail het Valvarrone en daarna kort de weg vanuit Premana door het 

Valsassina naar Bellano. Uiteraard kunt u de weg ook in omgekeerde richting rijden. 

 

De route door het Valvarrone 

Vanuit Dervio volgen we de SP67 richting Vestreno. De Varrone is overigens vanaf de weg nauwelijks 

te zien op een enkel uitzichtpunt na. De dorpen in het dal vormen samen een gemeente met minder dan 

1000 inwoners. Het is altijd een arm gebied geweest en de bevolking is dan ook in groten getale 

geëmigreerd. De bergen die het dal scheiden van het Valtellina behoren tot de hoogste in de regio, met 

steile hellingen en diepe kloven. Het gevolg is dat er slechts weinig cultuurgrond beschikbaar is. 

Ondanks het weinig gastvrije aanzicht van het dal, is het altijd bewoond geweest dankzij de rijkdom 

aan sparren en lariksbossen, die als brandstof dienden voor de metallurgische activiteiten. In 1907 

werden er belangrijke veldspaatgroeven geopend in de buurt van Tremenico aan de noordkant van het 

dal. 

 
Kaart met oude verbindingspaden tussen de bergdorpen: 

 

1.van Sueglio op 1000-1100 m hoogte nar Sommafiume 

2.van Vestreno op 6-700 m hoogte naar Vezzée 

3.het huidige Sentiero del Viandante 

4.van Dervio door het Valvarrone naar de ijzermijnen 

5.van Dervio zuid van de Varrone naar Casargo en het Valsassina 

6. de militaire weg aangelegd in 1832 door de Oostenrijkers  

7.de spoorweg aangelegd in 1894 
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De meeste dorpen hebben toeristisch weinig te bieden, maar vormen een goed beginpunt voor vele 

bergwandelingen. Vanuit Sueglio en Vestreno lopen paden naar de berghut “Roccoli Lorla” (1463 m), 

van waaruit de Legnoncino en de Legnone bereikt kunnen worden. Ook loopt er vanhier een 

gemakkelijk begaanbaar voetpad naar de oude verdedigingswerken uit de eerste wereldoorlog, de 

Cadorna linie. Veel van de paden werden al in de oudheid gebruikt en het kaartje toont een aantal van 

de oude verbindingswegen. 
 

Vestreno 

Het eerste dorp dat we vanuit Dervio bereiken is Vestreno, op een hoogte 587 m. Het dorp heeft vele 

oude huizen langs de smalle, kronkelende straatjes. De laatste jaren is hier wel enige nieuwbouw 

verschenen. Vanuit het dorp lopen voet-(of mountainbike)paden naar het kerkje Madonna di Bondo, en 

naar de gehuchten Piaz, Fopp en Vercin. Aan de rand van het dorp, tussen oude huizen staat de 

middeleeuwse kerk van de heiligen Paulus en Johannes. De voorgevel is laatbarok uit 1748, het 

interieur toont moderne decoraties. 

Het kerkje van de Madonna van Bondo, tegen de bergen, heeft een portico aan de voorkant en een 

rechthoekige apsis, waarin een laatbarok altaar met een fresco dat waarschijnlijk uit eind 

veertienhonderd stamt met De Maagd aan de voeten van de dode Christus. De parochiekerk van het 

dorp staat in Sueglio. 

Sueglio 

In Vestreno splitst de weg, rechtdoor komen we in Introzzo, links afslaand bereiken we Sueglio (785 

m). Dit laatste is een aardig dorp met pittoreske straatjes, elegante barokgebouwen en resten van oude 

fortificaties.  

Binnenkomend over de SP67 vindt u meteen aan de rand van het dorp de parochiekerk van S. Martino 

(Sint Maarten). Ze wordt al in de 13
e
 eeuw genoemd, maar de huidige, neoklassieke gedaante dateert 

uit 1860(zie onder). U kunt op de toren nog de plaats zien waar een astronomische klok uit 1707 was 

bevestigd. Helaas was ze in zo’n slechte staat dat men ze niet lang geleden heeft verwijderd. De kerk 

staat op een strategisch goed gekozen plaats: van de toren kon men signalen uitwisselen naar het 

Comomeer aan één kant en Tremenico aan de andere kant.  

 
Sueglio 

 

 

 

Bij de kerk is een kleine parkeerplaats, waar u de auto kunt 

achterlaten en over de via Martino omhoog kunt klimmen 

door het dorp, maar u kunt ook iets verder doorrijden en wat 

hoger in het dorp parkeren vlak bij het gemeentehuis. 

In het centrum staat de kerk van S. Bernardino, daterend uit de 

15
e
 eeuw, maar grotendeels verbouwd in 1706. Op de 

voorgevel zien we nog resten van oude fresco’s, waaronder de Maagd tussen twee Heiligen. Binnen 

staat een rijk, houten altaar met beelden van De Eeuwigheid, de Madonna van de Sneeuw en Zeven 

Heiligen. 

Sueglio was een belangrijke plaats voor de Longbarden, er stond hier een uitkijktoren, en uit diezelfde 

tijd dateert een kapelletje, gewijd aan S. Sfirio, boven op de berg Legnoncino. Deze San Sfirio is een 

lokale heilige die al vanaf de 13
e
 eeuw vereerd wordt met een jaarlijkse processie op 17 augustus. Het 

huidige kerkje is gebouwd in 1709 en recent, in 1967, geheel gerestaureerd. 



 3 

Er zijn vanuit het dorp vele tochten te maken, bijvoorbeeld naar het meer van Artesso, waar vandaan 

een voetpad langs de berghut “Bellano” (1309 m) naar de hut “Roccoli Lorla” (1463 m) leidt. Langs dit 

pad komen we ook de oude loopgraven tegen van de “Cadorna linie”, de verdedigingslijn uit de eerste 

wereldoorlog. Deze zijn recent opgeknapt en kunnen bezichtigd worden. Van Artesso omlaag gaand, 

komen we bij een aantal zomerhuisjes in Sommafiume (1100 m). 

 
Links: De toren van de kerk van Sint 

Maarten 

Rechts: afbeelding van S. Maarten die 

zijn mantel afstaat 

 

 

 

 

 

 

 

De parochiekerk van S. Martino 
In het interieur zijn veel 17

e
 eeuwse kunstwerken: de Madonna van de Rozenkrans uit 1627 in de 4

e
 kapel links, een gift van 

de emigranten die zich in Rezzana (Treviso) hadden gevestigd, het hoofdaltaar uit 1660 in de vorm van een tempeltje; een 

doek met de Madonna van de berg Karmel met de heiligen Dominicus en Antonio van Padua en de Zielen in het Vagevuur 
in de vierde kapel rechts, een gift uit 1659 van emigranten in Venetië; de preekstoel met laatbarokke versieringen uit 1687; 

een doek met de heiligen Antonio van Padua, Felice van Cantalice en Dominicus, in het linker transept. Uit de achttiende 

eeuw vinden we in de kerk: de kapel van de kruisiging, de kruiswegstatie op doek, in het rechter transept de Onbevlekte 

Ontvangenis en engelen met de heiligen Johannes de Doper en Antonio van Padua, een geschenk uit 1724, en de Doop van 

Christus in de eerste kapel links.  

 

Introzzo 

Vanuit Sueglio of Vestreno bereiken we Introzzo (704 m), ook een oud dorp. De drie genoemde dorpen 

vormden samen Mont’Introzzo. De naam Introzzo stamt van de belasting die iedere bezoeker, die hier 

wilde overnachten, moest betalen, een “introgium”. De geschiedenis van het dorp, dat al van vóór de 

Romeinse tijd stamt, kent drie belangrijke momenten: in 1432 versloeg hier Franchino Rusca de 

Venetiaanse troepen; in 1516 werd het dorp geplunderd door Francesco Morone en in 1614 werd het 

verwoest door het leger van de graaf van Rohan. Het dorp is zeer lang afgesloten geweest van de 

buitenwereld: de eerste echte weg er naar toe werd pas tijdens de eerste wereldoorlog aangelegd. 

Het dorp heeft oude huizen, gebouwd van grijze rotsstenen, in smalle straatjes met keien. 

Het belangrijkste gebouw is de kerk van S. Antonius Abt, daterend uit de Middeleeuwen. Volgens een 

stuk uit 1455 was de kerk toen in slechte staat, maar in de 18
e
 eeuw werd ze gerestaureerd. De 

eenvoudige klokkentoren is uit de 17
e
 eeuw. In het interieur heeft het hoofdaltaar een belangrijk 17

e
 

eeuws doek met S. Antonius Abt in gebed bij de Madonna met Kind voor de Zielen in het Vagevuur.  

 

Tremenico 

Hoewel het na Introzzo volgende dorp, Tremenico, ook in het Valvarrone ligt, heeft het een geheel 

eigen geschiedenis. Het had al vanaf 1367 zijn eigen parochiekerk. Als we het dorp vanuit Introzzo 

naderen, ligt er even voor het dorp de diepe afgrond van Caurga. 
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  Fries in via Fontana 

 

 

 
Deur in de via Alla Chiesa 43 in Tremenico   Fresco via Fontana 

 

Het oude dorpscentrum is de moeite van het bezichtigen waard; er zijn fraaie huizen in de smalle 

kronkelende straatjes. Aan het begin van het dorp staat het kerkje van S. Carlo uit 1624, maar erg 

verwaarloosd. Als u omhoog loopt naar de via Rusconico vindt u op een klein pleintje een huis met een 

mooi fries en wijnranken, in de via Fontana op nummer 4 een goed bewaard gebleven fresco van De 

Madonna met Kind uit 1677. De parochiekerk van S. Agata dateert uit 1575, is in 1854 gedecoreerd 

met fresco’s en tussen 1878 en in 1903 aanzienlijk veranderd en gedecoreerd door de Tagliaferri o.a. 

met fresco’s tegen de voorgevel. Dicht bij de kerk, in de via Alla Chiesa ziet u op nummer 43 een 

fraaie oude deur en op nummer 24 een opvallende oranje deur tegen een gele muur. 

Mocht u er op een feestdag zijn, dan heeft u een goede kans de oude klederdracht, de “stampade” te 

zien dragen. 

 

Als we over de SP 67 iets verder doorrijden, komen we in het gehucht Aveno. Langs de weg staat een 

18
e
 eeuwse kapel die herinnert aan de pest in de jaren 1575-’77, waarbij de gehele bevolking om het 

leven kwam. In de dorpskern staan verschillende huizen met fresco’s. Op de plaats van een huis met 

een groot 17
e
 eeuws fresco, zou volgens de bevolking een uitkijktoren hebben gestaan. Het 

belangrijkste gebouw is de kerk van de Assunta, genoemd in 1455 maar verbouwd in 1644 en in de 18
e
 

eeuw gedecoreerd. Boven het portaal fraai stucwerk, interessant ook is een afbeelding van de patrones 

(1773) en het hoofdaltaar met een doek uit 1731. 

 

In het dal was nauwelijks werkgelegenheid en er was dan ook een 

sterke emigratie, vooral naar de Veneto, Piemonte, Toscane en 

Rome. De achterblijvers leefden van de veeteelt; aan de noordkant 

van Tremenico vinden we nog een aantal boerenhuizen met een 

koeienstal in de wijk Fenile (hooischuur, hooimijt). In het begin van 

1900 bracht de vondst van het mineraal veldspaat (een belangrijk 

product voor de vervaardiging van o.a. porselein) voor velen nieuwe 

werkgelegenheid. 

 

          Wasplaats in Aveno 

De parochiekerk van S. Agata 
Hoewel de klokkentoren en het portaal barok zijn, is het interieur vooral 19

e
 eeuws met tegen het gewelf De Symbolen van 

het geloof uit 1858, een Heilige Martelaar, de Madonna van de Rozenkrans, S. Agata en S. Antonius Abt tegen de gevel, in 

1903 geschilderd door Luigi Tagliaferri. Het hoofdaltaar uit 1746 heeft een afbeelding van de opdrachtgever, kardinaal 
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Pozzobonelli; in de tweede beuk links is een Madonna met heiligen uit begin 17
e
 eeuw; in linker arm van het transept een 

Madonna van de Rozenkrans met S. Ambrosius, S. Dominicus, S. Petrus en S. Sfirio geschonken door de emigranten in 

Domodossola. 

 

Pagnona 

Na Aveno wordt de weg smaller en na 3-4 km slingeren, bereiken we Pagnona (850 m). Dit dorp en 

ook het volgende, Premana, ligt nog in het Valvarrone, maar heeft historisch gezien altijd deel 

uitgemaakt van het Valsassina. Uit vondsten van een bronzen bijl uit de 16
e
 eeuw vC. en een bijl uit de 

8
e
 eeuw vC. blijkt dat deze omgeving al in de prehistorie bewoond was. Ook zijn er ijzeren en 

keramische voorwerpen gevonden die dateren uit de Keltische periode, tussen de 4
e
 en 3

e
 eeuw vC. In 

de Romeinse tijd werden in dit gebied op diverse plaatsen versterkingen gebouwd, waarvan de 

uitkijktoren van Pagnona nog resteert. Toen rond het jaar duizend de barbaren zich uit het gebied 

terugtrokken, viel Pagnona met het aangrenzende Valsassina onder het leen van de familie Della Torre 

uit Primaluna. Het hele Valvarrone was tot begin 1900 een dunbevolkt en moeilijk toegankelijk gebied. 

Dit veranderde tijdens de 1
e
 Wereldoorlog toen de verdedigingswerken van de Cadorna linie werden 

aangelegd met in 1917 de daarvoor benodigde militaire straatweg. 

 
Pagnona parochiekerk van S. Andrea 
 

 

 

De economie van het dorp en van het twee kilometer verder gelegen 

Premana berustte vrijwel geheel op de productie van houtskool voor 

de hoogovens waar het ijzererts uit de omgeving werd verwerkt. 

Ook werkten veel mannen in de ijzerindustrie. Rond de 17
e
 eeuw 

was de ontbossing echter zo ver gekomen dat de ijzerproductie 

afnam en er ook talloze aardverschuivingen plaatsvonden. In een brief aan de bisschop, uit 1569, lezen 

we dat er in Pagnona “9 smeden, 5 houtskoolstokers, 6 schoenmakers en vele armen waren”. Deze 

grote armoede veroorzaakte een sterke emigratie van de mannen uit de dorpen. Dit leidde tot de 

vorming van Gezelschappen van Emigranten, die contact onderhielden met hun dorp van herkomst en 

vaak donaties aan de lokale kerk schonken. Zo vinden we in de parochiekerk van Pagnona kostbare 

misgewaden en andere kostbaarheden uit de 17
e
 eeuw, geschonken door de broederschap van 

emigranten in Venetië. Tot de tweede helft van de 20
e
 eeuw trok het merendeel van de mannen in het 

voorjaar naar elders om werk te zoeken. De vrouwen en kinderen bleven in het dorp achter en 

bewerkten het stukje eigen grond. 

In het oude dorpscentrum met de middeleeuwse toren (nu privé woning), vinden we vele huizen uit de 

16
e
 -19

e
 eeuw, vaak met balkons en decoraties in smeedijzer. Er zijn talloze kapelletjes waaronder die 

van S. Michael in de via Centrale, gedecoreerd door de Tagliaferri; de kapel van de Salavar, ook in 

1829-’30 gedecoreerd door Tagliaferri; een gebouw op het dorpsplein met de Madonna met kind en S. 

Rochus en S. Sebastiaan, in de 19
e
 eeuw geschilderd over een 17

e
 eeuws schildering; de 17

e
 eeeuwse 

Moeder der zeven smarten in de via Torre en de via Piazzola; de Madonna van Caravaggio in de via 

Centrale, daterend uit 1727, maar half verwoest; de Madonna met kind geschilderd door Giovanni 

Maria Tagliaferri op de buitenmuur van de parochiekerk. 

Bovengenoemde Giovanni Maria Tagliaferri, die gewerkt heeft in het hele gebied rond het Comomeer
i
, 

werd op 5 februari 1809 in Pagnona geboren. Na zijn overlijden, op 28 mei 1879, werd er een 

gedenksteen op de voorgevel van de kerk geplaatst. De Tagliaferri waren begin 1500 als 

houtskoolbranders vanuit het Val di Scalve naar Pagnona gekomen en ontwikkelden zich daar spoedig 

tot een welvarende familie. 
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Over het buurtschap Salavar wordt nog het volgende verhaal verteld. In 1629 werd door de 

doortrekkende Landsknechten overal langs het meer de pest verspreid. In het hele Valsassina vielen 

honderden doden, maar Pagnona werd gespaard. Dit kwam door de rigoureuze isolering van het dorp 

met blokkades langs alle wegen die naar het dorp leidden. Men vertelt hierover: “drie mannen uit 

Casargo, die op weg waren naar Pagnona, werden tot staan gebracht in het buurtschap Salavar. De drie 

waren al besmet met de pest en stierven niet ver daar vandaan”. Ter herinnering aan de ontsnapping aan 

dit gevaar werd in die buurt in 1727 een kapel gebouwd. Tien jaar later bouwde men tussen het 

toenmalig centrum en de toren de kapel van Sint Rochus, waarop kwam te staan:”Pagnona gespaard 

voor de pest in 1629-1630. Uit erkentelijkheid.” 

De parochiekerk van Sint Andrea 
De huidige kerk staat op de plaats van een kerk uit de middeleeuwen. Ze werd ingewijd door S. Carlo Borromeo in 1566. 

Aan het uiterlijk valt de mooie barokke klokkentoren op. De kerk bewaart een kostbaar laat gotisch processiekruis, een 16
e
 

eeuws zilveren kelk en goudsmeedwerk uit de 17
e
-18

e
 eeuw, het eerder genoemde misgewaad uit de 17

e
 eeuw, afkomstig uit 

Venetië. 

Het altaar van S. Carlos, links, heeft een doek met de Madonna met kind en de heiligen Carlos, Johannes de Doper en 

Ambrosius. De voorzijde van het altaar, uitgevoerd in leer is gedateerd 1752 Giovanni Battista Tagliaferri, de grootvader 

van de bekende 19e eeuwse schilder. 

In de 19
e
 eeuw werd het beschilderd door Giovanni Maria Tagliaferri. 

 

Premana 

Slechts ongeveer 2 km voorbij Pagnona bereiken we Premana, gelegen op ca 1000 m hoogte. Het dorp 

is het laatste in het Valvarrone en is via de Piazzo pas verbonden met het Valsassina. Het heeft een zeer 

oude geschiedenis, zoals blijkt uit de rotsincisies uit de prehistorie die op diverse plaatsen boven het 

dorp zijn gevonden. Ook is er recent een fragment met inscriptie gevonden uit de laatste eeuwen van 

het eerste millennium. 

U komt binnen over de via Roma, waaraan links het etnografisch museum ligt. Voor een bezoek aan 

Premana kunt u ook het best de parkeerplaatsen aan deze straat te gebruiken, want iets verderop, vanaf 

de parochiekerk, kunt u met de auto de smalle steegjes niet in. De via Venezia, achter de kerk, brengt 

ons naar het oude centrum. Het is moeilijk een rondwandeling te beschrijven – het best loopt u wat 

rond over de via Dante, Volta, Trento e Trieste, Vittorio Emanuele, maar het aantal mogelijkheden is 

vrijwel onbeperkt. Er staan talloze oude huizen, waarbij we op sommige muren haken zien aangebracht 

waarvan de bedoeling onduidelijk is. 

gezicht op Giabbio vanaf de via Roma dakbedekking   de gevleugelde leeuw van S. Marco 

Ondanks de geïsoleerde ligging is Premana toch een echt industriestadje. Buiten het oude centrum 

liggen moderne hoge huizen met beneden een werkplaats voor ambachtelijke productie en daarboven 

het woongedeelte. De productie van scharen en messen is nog vrij nieuw en dateert uit de vorige eeuw. 
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De oorsprong ervan ligt echter in het mijnbouw verleden en de daaruit volgende metallurgische 

industrie. We kunnen een indruk van deze nijverheid krijgen door een rondwandeling over de via 

Risorgimento, Prealpi en Repubblica te maken. Als u de plattegrond van het dorp op Google Maps 

opzoekt, ziet u daar een hele reeks van de bovengenoemde industrieën aangegeven. 

De aanwezigheid van het ijzermineraal sideriet in de bergen leidde al vanaf 1200 tot een ijzerindustrie, 

dankzij de aanwezigheid van bossen waar houtskool gemaakt kon worden en stromend water voor de 

aandrijving van de blaasbalgen voor de hoogovens. In de 14
e
 en 15

e
 eeuw was er een grote vraag naar 

ijzer vanuit de wapenindustrie in Milaan. In 1410 ging namelijk de ijzerproductie in het gebied van 

Bergamo en Brescia verloren voor Milaan omdat deze gebieden onder de republiek Venetië kwamen. 

Daarmee was Milaan aangewezen op het Valvarrone en Valsassina. Onder de Spaanse overheersing in 

de 16
e
 en 17

e
 eeuw nam de wapenindustrie in Milaan af maar was er zoveel vernieuwing in de 

technologie van de ijzerproductie dat het gebied zich kon handhaven. Ondanks inspanningen van de 

Oostenrijkse regering begon in de 19
e
 eeuw een vrij snel verval en sloot de laatste hoogoven in 

Premana in het jaar 1845. Drie jaar later gingen de laatste mijnen in het Valvarrone dicht. Een 

belangrijke reden voor de crisis was de ontbossing van het gebied waardoor er geen houtskool meer 

kon worden geproduceerd. 

Door het verloren gaan van de werkgelegenheid in de ijzerindustrie moesten ook hier veel mannen 

emigreren. Zij namen vaak hun kennis mee en vonden werk in Venetië, Verona, en Bergamo. In 

tegenstelling tot Pagnona herstelde Premana zich echter goed van deze crisis. In 1869 kwam Ambrogio 

Sanelli terug naar het dorp, wist een oude watermolen weer in bedrijf te krijgen en begon de productie 

van messen. Dit was het begin van een productie van messen en scharen die in heel Italië een goede 

naam kregen. Rond 1900 was er al een tiental fabriekjes, in 1952 twintig, in 1960 achtenveertig. In de 

laatste decennia groeide deze nijverheid tot zelfs 120 bedrijfjes, die aan circa 1000 mensen werk geven. 

De activiteiten van de bevolking van Premana waren niet uitsluitend gericht op de ijzerindustrie, maar 

ook op de landbouw en veehouderij zoals blijkt uit de gemeenschappelijke alpenweiden. Er zijn ook 

wel zo’n duizend boerderijtjes, vooral zogenaamde “maggenghi”, d.w.z. gebouwtjes die men vanaf de 

maand mei gebruikte wanneer de sneeuw verdween en men het eerste hooi kon maaien. Dit soort 

constructies, die in de buurt van het dorp wel vier verdiepingen konden hebben, werden gebruikt als 

stallen, hooi- en droogschuren en dorsplaatsen voor de rogge. We komen er vele tegen langs het 

muilezelpad dat van Premana naar Fraina loopt. Ook zien we hier vele fresco’s en votiefkapellen. 

Vanuit het dorp loopt een hele reeks muilezelpaden naar een twaalftal groepen huizen die nu als 

vakantiewoningen in gebruik zijn. Voor de wandelaars noem ik de naam van deze buurtschappen: 

Forni (1200 m), Casarsa (1180 m), Vegessa (1190 m), Barconcelli (1415 m), Chiarino (1560 m), 

Piancalada (1480 m), Premaniga (1400 m), Solino (1600 m), Deleguaggio (1690 m), Rasga (1090 m), 

Caprecolo (1360 m), Fraina (1395 m). 

Het museum Civico Etnografico 
Het museum Civico Etnografico

1
 in Premana geeft een uitstekend overzicht van de geschiedenis van de mijnbouw en 

ijzerindustrie. Tot de toepassing van het buskruit, vanaf 1613, werden de onderaardse gangen met de hand uitgehakt. Dit 

werk kon alleen in de periode november tot april-mei plaats vinden, want de smeltende sneeuw liep de gangen in en maakte 

het werk onmogelijk. De eerste ovens bestonden uit een berg mineraal met houtskool afgedekt met aarde. Omdat de 

                                                 
1
 Openingstijden: van 5 april tot 31 oktober 2010: woensdag: 10-12 u; zondag 10-12 en 16-19 u, 

augustus: alle dagen 10-12 e 16-19 u; van 1 november 2010 tot 31 maart 2011: opening op verzoek  
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temperatuur beneden de 1200 ºC bleef smolt het gevormde ijzer niet, maar bleef er een sponsachtige massa ijzer met slak 

over, waaruit de slak door bewerking op een aambeeld verwijderd moest worden. Hiermee kreeg men smeedijzer. Eerst 

rond 1500 maakte men hoogovens waarin met grote blaasbalgen lucht werd toegevoerd zodat het ijzer zich in gesmolten 

toestand verzamelde. Dat ijzer bevatte meer koolstof waardoor het minder zacht was, maar als gietijzer verwerkt kon 

worden. Rond 1600 kon men ongeveer 10 ton gietijzer per dag produceren. 

In het museum zien we een collectie scharen en messen van de lokale industrie. De nauwe relatie met Venetië zien we in het 

museum met een voorbeeld van een gesmede boeg van een gondel en buiten het museum in de hoofdstraat, waar een beeld 

van de gevleugelde leeuw van S. Marco staat. 

Daarnaast heeft het museum een afdeling met klederdracht en een verdieping met aandacht voor landbouw en veeteelt. 

 

 
Premana 

Links: Smeedwerk hek in het museum voor 

volkenkunde 

 

Rechts: Veelluik in de parochiekerk 

 

 

 

De parochiekerk van S. Dionigi (Dyonisius) 
Ze bestond al in de 13

e
 eeuw, maar is sterk verbouwd, voor de laatste maal in 1843 toen ze vergroot werd. In de 20

e
 eeuw 

werd ze gedecoreerd door Giovanni Maria Tagliaferri. 

Tegen de linker muur vinden we een grandioos veelluik** van Sint Rochus. Het heeft twee etages: beneden in het midden S. 

Rochus met links en rechts S. Sebastiaan en S. Bernardus, boven centraal Maria met kind tussen S. Ambrosius en S. 

Augustinus. Op de onderlijst zien we de Apostelen en op de kroonlijst de Verkondiging, de Kruisiging en de Eeuwige Vader. 

Het werk, dat dateert uit midden 1500, is waarschijnlijk uit de school van Bergamo. In het altaar ernaast wordt het lichaam 

van S. Ilario bewaard, een geschenk van kardinaal Carpineo aan de Venetiaanse edelman Nicola Venier, die het in 1676 

schonk aan de broers Francesco en Giacomo Gianola uit Premana, die naar Venetië waren geëmigreerd. 

Naast het priesterkoor zijn er nog twee kapellen: links die van S. Antonius, met drie doeken met episoden uit het leven van 

de heilige; rechts die van S. Carlos, met doeken van Tagliaferri uit 1917. 

Op de rechter muur, tegenover het veelluik van S. Rochus, vinden we twee belangrijke werken uit de school van Luigi 

Reali: S. Dyonisius assisteert bij een concilie en Costanzo veroordeelt S. Dyonisius uit ca 1650. Eveneens op de rechter 

wand zien we een fresco uit begin 1500 met de Maagd tussen S. Dyonisius en S. Nicolaas van Tolentino. 

 

Enkele wandelingen in de omgeving van Premana 

- Premana – Acquadusc – Premana (45 min) 

Een korte, zeer makkelijke rondwandeling over een militaire weg die vrijwel horizontaal loopt tot 

Acquadusc, waar u water uit een bron kunt drinken. 

- Premana – Gorle – Zuch - Premana (1 uur 15 min) 

De wandeling begint op de via Monte Legnone bij de kapel van Sint Bernardino. De eerste groep 

huizen die u tegenkomt zijn in Pirle, daarna volgt een wat grotere groep in Gorle. Nog iets verder op de 

weg naar Deleguaggio bereiken we Zuch, een groep huizen waarachter u een schitterend panorama van 

de omgeving heeft. 

- Premana – Premaniga – Solino – Premana (2 uur 45 min) 

Deze wandeling is ook bij wat kouder weer zeer geschikt. Ze begint bij de S. Antonius kerk en loopt 

dan omhoog door de bossen en velden naar Premaniga, waar de “Pizzo Alto” hut staat. Ten noorden 

van dit gehucht loopt een mooi pad naar Solino vanwaar we een prachtig uitzicht over de omgeving 

hebben. Van Premaniga loopt een pad direct terug naar Premana. 
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Bergwandelingen vanuit de dorpen in het Valvarrone 

Vanuit ieder van de dorpen in het Valvarrone lopen er voetpaden naar de Monte Legnoncino en Monte 

Legnone. Om een indruk te geven noem ik er enkele – details kunt u vinden op verschillende internet 

sites, bijvoorbeeld www.passolento.it. Ook zijn hier diverse mountainbike routes te vinden. 

  

-  Sueglio(769 m) – laghetto di Artesso - Rifugio Roccoli Lorla(1463 m) 

Hoogteverschil ca 700 m; 3 uur heen, 2 uur terug (uitgaande van een stijgsnelheid van ca 300 m/u) 

-  Tremenico – Rifugio Roccoli Lorla  

-  Rifugio Roccoli Lorla (1463 m) – S. Sfirio - Monte Legnoncino (1714 m)   

Hoogteverschil ca 250 m; 1,5 uur heen, 1 uur terug 

-  Rifugio Roccoli Lorla – Bivacco Cà de Legne (2146 m) - Monte Legnone(2609 m) 

 Rifugio naar Bivak 2,5 uur, rifugio naar Legnone 4 uur  

-  Sueglio – Loco Toco(926 m) – Lete(1126 m) – Sommafiume(1097 m) 

-  Vestreno(587 m) – Madonna di Bondo(745 m)- Fop 

 

De route van Premana naar Bellano 

 
Het kerkje van S. Margherita bij Piazzo 
 

 

 

In Premana verlaten we het Valvarrone om verder te rijden door 

het Boven-Valsassina. Kort na de Piazzo pas staat naast de weg 

het kleine romaanse kerkje van S. Margherita, uit de 12
e
 eeuw. De 

portico die tegen de voorkant is gebouwd is van later datum. Het 

kerkje heeft in het interieur een fraaie fresco cyclus, een van de 

oudste in het Valsassina. Helaas is het meestal gesloten. Hierna bereiken we Casargo (804 m), een 

belangrijk toeristenoord en beginpunt van vele bergtochten in de Orobische Alpen. Na Casargo volgt 

Margno (730 m); evenals de andere dorpen in het dal behoorde dit in de 12
e
 en 13

e
 eeuw onder de 

Aartsbisschop van Milaan en in de 14
e
 eeuw onder het hertogdom Milaan. Begin 1500 echter kwam het 

enige tijd onder Gian Giacomo de Medici (Il Medeghino)
ii
, tot het in 1647 een leen werd van de Monti 

familie. In het dorp is een wandeling uitgezet langs de historische verdedigingswerken. Boven het dorp 

ligt op 1480 m op het Pian delle Betulle een skioord, verbonden met Margno door een kabelbaan. 

 

 
Een van de veertien fresco’s die het dorp Taceno versieren: “De bandiet”, uit het boek van 

Balbiani 

 

 

Na Margno volgt Taceno (507 m) aan de voet van de Pizzi di Parlasco. De 

weg splitst hier en gaat in westelijke richting naar Bellano en in zuid-

oostelijke richting door het Valsassina naar Lecco. Een kilometer zuidelijk 

van het dorp liggen de termen van Tartavalle, in het verleden een bekend 

kuuroord met twee bronnen die werden benut voor het genezen van 

leveraandoeningen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een herstel van de 

termen, die men in 2012 weer hoopt te heropenen. Het dorp was vroeger 

belangrijk voor de bewerking van koper. Als u nu een wandeling door het 

dorp maakt, kunt u genieten van een serie van 13 fresco’s die in 2007 
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werden geschilderd onder de titel “Een venster op het verleden”. Als u in dit soort muurschilderingen 

bent geïnteresseerd is het de moeite waard om nog even een kilometer door te rijden naar Parlasco, 

waar in hetzelfde jaar ook een serie van 14 fresco’s is geschilderd. Hier beeldt men personen en scènes 

uit, die voorkomen in het boek “Lasco, de bandiet van het Valsassina” van Antonio Balbiani (1871). 

Terug in Taceno neemt u vanaf de pizzeria “Bellano” de weg langs Comasire en Vendrogno naar 

Bellano. 

                                                 
i
 Zie mijn boekje De Tre Pievi en het Valchiavenna 

ii
 Zie mijn beschrijving bij Musso in mijn boekje over de Tre Pievi 


