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September-rejse: Det romerske køkken
Oktober-rejse: Rom - den nye, gamle hovedstad
Husk: Marstrand på Nivaagaard

Kære medlemmer
Idet de to nyligt udbudte rejser - den gastronomiske rejse i september omhandlende Det
romerske køkken og rejsen i oktober omhandlende Rom - den nye, gamle hovedstad - ikke
er udsolgte, vil bestyrelsen gøre opmærksom på, at der endnu er en del ledige pladser på
begge rejser. Derfor fremsendes rejsebeskrivelserne endnu en gang.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
PS
Sidste chance for rabat på bogen: Det usynlige Rom
Romselskabet har Jesper Storgaard Jensen’s bog Det usynlige Rom i kommission, og bogen
kan vi sælge med rabat til 240,- kr. (normalpris: 299,-).
Men vores restlager af bøger skal efter vores bogpræsentationen i onsdags snart returneres
til forlaget, hvorfor det nu er sidste chance for at købe bogen med rabat. Hvis du vil købe
bogen så skriv eller ring til kasserer Susanne Trudsø på susanne.trudsoe@live.dk eller 31 40
58 77 og lav en aftale om betaling, afhentning eller levering.

September-rejse

Det romerske køkken
Ifølge Academia Italiana delle Cucina er madladlavning et af de stærkeste udtryk for en
nations kultur. ”Det er frugten af historien, selve folkets identitet”.

På det nyåbnede madmuseum GARUM, hvor vi skal spise en stor middag, har de alverdens
køkkenredskaber udstillet.

En af glæderne ved en rejse til Rom er romernes madkultur. På denne rejse vil vi gå på
opdagelse i nutidens madmarkeder samt tage ud i Rom’s omegn, hvor vi vil besøge
forskellige fødevareproducenter; oliven, vine, oste, hasselnødder samt drage på trøffeljagt.
Vi vil også se tilbage på antikkens levn fra importen af fødevarer og besøge skårbjerget i
Testaccio og således få indsigt i det at mætte godt en million munde i den antikke storby og
Romerrigets tilgang til det at skaffe råvarer fra hele imperiet. Antikkens madvaner og
måltidstraditioner vil også vi både få indsigt i og smage på, da vi skal besøge Roms’s
nyåbnede madmuseum GARUM, hvor vi vil få serveret en stor middag efter antik opskrift.
Vi skal også på kokkeskole, som starter med indkøb på det lokale marked, hvorefter at vi selv
under kyndig vejledning laver en traditionel romerske middag.
September-rejsen vil således stå i smagsløgenes tegn, før og nu.

Europa’s største oliventræ og frisk olivenhøst

Skårbjerget i Testaccio

Friske grønsager i ét af Rom’s madmarkeder

Trøffeljægeren, hunden og manden, samt resultatet

PROGRAMMET FOR REJSENS 8 DAGE
Programmet for ugen vil bestå af besøg i de lokale madmarkeder og en dag i antikkens navn,
hvor Monte Testaccio og andre arkæologiske levn besøges med en lokalguide. Desuden vil
der være dage med kokkeskole (2 hold) samt udflugter til fødevareproducenter i Lazioregionen.
Programmet for rejsen er endnu ikke endelig fastlagt, og der tages forbehold for ændringer.

PRAKTISK INFORMATION
Pris: 13.800,- kr pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: 1.045,- kr.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Romselskabet S.P.Q.R. susanne.trudsoe@live.dk
eller tlf. 31 40 58 77. Tilmelding sker først til Susanne Trudsø, og derefter betales depositum
som bekræftelse på tilmeldingen.
Depositum beløber sig til 4.000,- kr. Depositum kan ikke refunderes, og betalingsfristen er
16. maj 2022. Depositum indsættes på SPQR rejsekonto i Jyske Bank 7854 kontonr. 14 51
239. Husk at anføre navn/navne. Betalingsfristen for restbeløbet er 5.juli 2022. Prisen
inkluderer fly, transfer, hotel med morgenmad (7 overnatninger), hotelskat, 6 måltider, 2
busudflugter udenfor Rom og lokal transport i Rom med bus og sporvogn.

I en storby som Rom skal det desuden påregnes, at man let kommer til at gå mindst 10.000
skridt om dagen. Rejsen forudsætter således, at man er mobil nok til at tage med på
markvandring i olivenlunden og kan følge trit med trøffelhunden.
Afbestillingsforsikring samt syge- og rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen. Drikkepenge
er heller ikke inkluderet i prisen.
Turen arrangeres i samarbejde med Profil Rejser, som er medlem af Rejsegarantifonden med
nr. 2356. Der gøres opmærksom på, at programmet er foreløbigt, hvorfor ændringer kan
forekomme.
Rejseledere er de to bestyrelsesmedlemmer i Romselskabet: Katharina Fonnesbech og
Susanne Trudsø, som kan kontaktes på kfkatharina@gmail.com og
susanne.trudsoe@live.dk.

REJSE
Mødetid i Kastrup den 10. september 2022 kl. 6.30 og afrejse kl. 8.00.
Ankomst Rom kl. 10.35
SAS SK681
Hjemrejse fra Rom den 17. september 2022 kl. 19.45
Ankomst Kastrup kl. 22.20
SAS SK682
Der er inkl. 23 kg bagage plus 8 kg håndbagage.

HOTEL
Hotel Eliseo****
Via di Porta Pinciana, 30
00187 Roma
https://www.hoteleliseoroma.it/en/
Hotellet er beliggende i Roms historiske centrum lige ved den fornemme boulevard Via
Veneto og Roms antikke bymur og få minutters gang til Den Spanske Trappe. Alle værelser
er indrettet i klassisk stil og tilbyder gratis Wi-Fi. Fra morgenmadssalonen er der
panoramaudsigt over Villa Borghese og Vatikanet.
CORONA
Situationen udvikler sig løbende, så hvad der er rigtigt i dag, er måske ikke rigtig i
september 2022. Romselskabet kan ikke forudse, hvordan situationen kan ændre sig. Men
lige nu har Italien et af de laveste smittetryk i Europa, men vær forberedt på, at der kan
være krav om coronapas/green card samt mundbind eller FFP2-masker.
Profilrejser vil være den tekniske rejsearrangør (fly, hotel og transfer) og på deres
hjemmeside kan der læses om karantæneregler og annulleringsvilkår:
https://www.profil-rejser.dk/coronavirus-faq/

Oktober-rejse

Rom – den nye, gamle hovedstad
Denne rejse vil fokusere på perioden efter Italiens samling, hvor Rom bliver den nye
hovedstad. I 1871 var Rom’s indbyggertal på cirka 200.000. Det var dengang en stor by,
men ikke en storby. Og hvad værre var; den manglede alle de faciliteer en hovedstd
krævede: en bolig til statsoverhovedet, et regeringssæde, bygninger til ministerier, domstole
og andre statsinstitutioner. Derfor indledtes i perioden 1871-1900 et vældigt byggeprogram,
der skulle forvandle den gamle, sakrale pavestad til en moderne verdslig nationalstats
administrative centrum. De nye statslige bygninger skulle helst overgå den gloværdige
arkitektoniske fortid; antikkens og barokkens Rom.
Da Mussolini kom til magten var ambitionerne bestemt ikke mindre. Også hans periode har
sat sit præg på hovedstaden Rom med et omfattende byggeprogram. Facismen og
Mussolini’s genfødsel af det antikke Rom’s storhed manifesterede sig imidlertid ikke kun i
restaurering af monumenter fra antikken, men også i nye bygninger og anlæg, der skulle
leve op til den gamle gloværdige ”romerånd” og skabe forbindelse mellem fortid og nutid.
Dette betød opførelse af store admistationsbygninger, sportsanlæg, et moderne universitet
og bedre infrastruktur, som igen betød store gadegennembrydninger, men også
tvangsforflyttelse af beboerne til nye kvarterer i Roms periferi og dræningen af De Pontiske
Sumpe syd for Rom med anlæggelsen af helt nye byer.
Men også i de seneste årtier er nyt kommet til: Parco Musica og MAXXI til kulturel
fornøjelse for hovedstadens beboere.

Viktor Emanuel-monumentet er et symbol på Il Risorgimento; Italiens samling

Augustus’ mausolæum og Ara Pacis er omgivet af byggeri fra facismen, hvillket giver en
tydelig perspektivering mellem antikkens Rom og det Rom, som Mussolini ønskede

Det firkantede Colosseum samt kirken i EUR

Marmorstadionet og andre sportsanlæg blev bygget under facismen

En hovedstad kendetegnes også ved bygninger til kunsten og kulturen. Sådanne kom til
efter år 2000; nemlig kunstmuseet MAXXI og koncertsalene Parco della Musica

Coppedé-kvarteret og Garbatella-kvarteret

PROGRAMMET FOR REJSENS 8 DAGE
Rejsens program vil indeholde vandreture gennem Rom’s nyere kvarterer, som er opstået
efter Italiens samling; herunder besøg i Prati-kvarteret, Coppedé-kvarteret og Garbatellakvarteret. Desuden har vi en bustur på programmet ud til Latina og landbrugsarealerne, der
tidligere var de malariabefægte Pontiske Sumpe. Også EUR skal vi besøge ligesom
Augustus’ mausolæum og Ara Pacis, som et eksempel på facismen brug af antikkens fysiske
levn.
Programmet for rejsen er endnu ikke endelig fastlagt, og der tages forbehold for ændringer.

PRAKTISK INFORMATION
Pris: 12.200,-kr pr. person i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelse: 1.045,- kr.
Tilmelding og yderligere oplysninger: Romselskabet S.P.Q.R. susanne.trudsoe@live.dk
eller tlf. 31 40 58 77. Tilmelding sker først til Susanne Trudsø, og derefter betales depositum
som bekræftelse på tilmeldingen.
Depositum beløber sig til 4.000,- kr. Depositum kan ikke refunderes, og betalingsfristen er
16. maj 2022. Depositum indsættes på SPQR rejsekonto i Jyske Bank 7854 kontonr. 14 51
239. Husk at anføre navn/navne. Betalingsfristen for restbeløbet 17. august 2022. Prisen
inkluderer fly, transfer, hotel med morgenmad (7 overnatninger), hotelskat, 5 måltider, 1
busudflugt udenfor Rom og lokal transport i Rom med bus og sporvogn.
I en storby som Rom skal det påregnes, at man let kommer til at gå mindst 10.000 skridt om
dagen. Rejsen kræver således, at man har god mobilitet.
Afbestillingsforsikring samt syge- og rejseforsikring er ikke inkluderet i prisen. Drikkepenge
er heller ikke inkluderet i prisen.
Turen arrangeres i samarbejde med Profil Rejser, som er medlem af Rejsegarantifonden med
nr. 2356. Der gøres opmærksom på, at programmet er foreløbigt, hvorfor ændringer kan
forekomme.
Rejseledere er de to bestyrelsesmedlemmer i Romselskabet: Katharina Fonnesbech og
Susanne Trudsø, som kan kontaktes på kfkatharina@gmail.com og
susanne.trudsoe@live.dk.
REJSE
Mødetid i Kastrup den 22. oktober 2022 kl. 6.30 og afrejse kl. 8.00.
Ankomst Rom kl. 10.35
SAS SK681
Hjemrejse fra Rom den 29. oktober 2022 kl. 19.45
Ankomst Kastrup kl. 22.20
SAS SK682
Inkl. 23 kg bagage – samt 8 kg håndbagage

HOTEL
Hotel Eliseo****
Via di Porta Pinciana, 30
00187 Roma
https://www.hoteleliseoroma.it/en/
Hotellet er beliggende i Roms historiske centrum lige ved den fornemme boulevard Via
Veneto og Roms antikke bymur og få minutters gang til Den Spanske Trappe. Alle værelser
er indrettet i klassisk stil og tilbyder gratis Wi-Fi. Fra morgenmadssalonen er der
panoramaudsigt over Villa Borghese og Vatikanet.

CORONA
Situationen udvikler sig løbende, så hvad der er rigtigt i dag, er måske ikke rigtig i
september 2022. Romselskabet kan ikke forudse, hvordan situationen kan ændre sig. Men
lige nu har Italien et af de laveste smittetryk i Europa, men vær forberedt på, at der kan
være krav om coronapas/green card samt mundbind eller FFP2-masker.
Profilrejser vil være den tekniske rejsearrangør (fly, hotel og transfer) og på deres
hjemmeside kan der læses om karantæneregler og annulleringsvilkår:
https://www.profil-rejser.dk/coronavirus-faq/
Husk desuden. (få ledige pladser):

Vilhelm Marstrand – den store fortæller
Foredrag og rundvisning på Nivaagaards Malerisamling
24. maj 2022 kl. 16.30 – 20.00

Sted: Nivaagaards malerisamling Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå
Tid: 24. maj 2022 kl. 16.30 – 20.00
Pris incl entre, foredrag, rundvising og let anretning. 320 kr. Tilmelding sker udelukkende
ved køb af billet på dette link
Romselskabet S.P.Q.R
Vesterdalen 52 | 2870 Dyssegård | Telefon 22 30 64 60 | mogensbang@vesterdalen.dk
Jyske Bank 7854 1361115

