
 

Romselskabets Nyhedsbrev oktober 2022  Om Romselskabet | Kontakt  

    

  

  

• Togrejse til Rom 

• Foredrag: Rom, en anderledes 

hovedstad. Mellem politik og 

religion 

 

 
 

 

Idéen om en togrejse til Rom har været undervejs længe, og i marts 2020 var det lige før, at 

det lykkedes. Men pludseligt krakelerede verdensbilledet, og vi måtte på grund af Corona 

aflyse togrejsen få dage før afrejse. Nu er vi i gang med at planlægge en ny togrejse. Vi skal 

rejse til lands, til vands og i luften. Vi skal se smukke landskaber, byer og monumenter. 

 

Husk også foredraget den 9. november om det moderne Rom i Salon K. Der er stadig 

pladser. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

Sæt kryds i kalenderen: 

• 11. januar 2023: Nytårskur, Det italienske kulturinstitut 

• 28. janauar 2023: Temadag: Danske kvinder, der drog til Rom, Gentofte Hovedbibliotek 

• 25. marts 2023: Generalforsamling og temadag: Rom til alle tider, Arkitektskolen 
 

Togrejse til Rom, 22.-30. april 2023, 
forhåndstilmelding 

 

https://romselskabet-spqr.dk/about/
mailto:mogensbang@vesterdalen.dk


I bestyrelsen er vi ved at planlægge en togrejse i perioden 22.-30. april 2023. Det er ikke 

tanken, at vi skal komme til Rom hurtigst muligt, men at vi skal have gode stop undervejs på 

rejsen, hvor der kan opleves spændende seværdigheder med relation til Rom. At rejse med 

tog er som bekendt ikke den billigste rejseform, og selvsagt er tempoet et andet, hvorfor 

rejsen i tid også er en anelse længere end vanligt. Dette betyder, at prisen på bundlinjen også 

bliver højere end vanligt. Derfor vil vi gerne høre, om der blandt medlemmer er en interesse 

for denne rejse, inden vi og rejsebureauet begynder at detailplanlægge og booke billetter, 

overnatninger, rundvisninger samt restaurantbesøg. 

 

 

Planen er at rejse fra København H om morgenen den 22. april og ankomme til Hamburg 

ved frokosttid. Efter en let frokost vil der være en guidet byvandring, som slutter ved det nye 

koncerthus Elbphilharmonie. Herefter vil der være tid på egen hånd og tid til aftensmad, 

inden vi stiger ombord på nattoget til Basel. 

Efter morgenmad på hotellet i Basel tager vi et lokaltog til Augusta Raurica, som er den 

første koloni som antikkens romere i år 44 f.Kr. anlagde ved Rhinen. Der boede 15.000 

indbyggere i byen, som sidenhen blev udbygget med et militært kastel. I dag er der i området 

bevaret et stort amfiteater samt mange andre ruiner og spor efter romerne. En guide vil vise 

rundt. Resten af dagen (23. april) er til egen disposition og med overnatning i Basel. 

Læs mere om Augusta Rauria på dette link: 

https://www.augustaraurica.ch/assets/content/files/publikationen/Fuehrer-durch-AR/A-

short-guide-to-Augusta-Raurica.pdf  

Næste dag (24. april) fortsætter vi togrejsen og står af i Luzern, hvor der vil være en guidet 

byvandring, hvor vi blandt andet skal se Thorvaldsens store monumentale Schweizerløve, 



som er udhugget direkte i klippen i en park. Resten af dagen er til egen disposition og med 

overnatning i Luzern. 

 

Næste formiddag (25. april) går vi ombord på en hjuldamper på Luzernsøen og sejler mellem 

bjergene via Vierwaldstättersøen til Flüelen, hvorefter vi fortsætter med toget Gotthard 

Panorama Express til Lugano, hvor vi har to overnatninger. Dagens rejse går gennem nogle 

af de smukkeste bjerglandskaber i Schweiz. 

Læs mere om Gotthard Panorama Expresse på dette link: https://www.sbb.ch/de/freizeit-

ferien/zuege-ausfluege/bahnreisen-spezialzuege/panoramareisen/gotthard-panorama-

express.html 
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Næste dag (26. april) tager vi en udflugt til Villa Carlotta ved Como-søen (i Italien). Denne 

villa er beliggende i en stor park, som nærmest kan betragtes som en botanisk have. Selve 

villaen er i dag museum, og den rummer mange kunstværker, bl.a. har Thorvaldsen hugget 

en Alexander-frise, som er opsat i villaens foyer, og der er værker fra Canova’s hånd. Efter 

besøget kører vi retur til hotellet i Lugano. 

Læs mere om Villa Carlotta på dette link: https://www.villacarlotta.it 

Næste dag (27. april) har vi togrejsens sidste etape, nemlig strækningen Lugano-Milano-

Rom. I Rom har vi tre overnatninger inden, at vi den 30. april flyver retur til Kastrup. 

Vores forventning er, at rejsens pris vil være omkring 18.000,- kr. Som nævnt er det mere 

end Romselskabets rejser normalt koster, og derfor vil gerne senest den 30. oktober 2022 

have forhåndstilmeldinger, inden at vi fortsætter planlægningen. 

Den tekniske rejsearrangør vil være GrønRejs (https://groenrejs.dk), som er specialiceret i 

togrejser. De er medlem af Rejsegarantifonden (medlem 3213). I rejsens pris vil der ikke 

være inkluderet syge- og afbestillingsforsikring og ej heller drikkepenge. Hvis der er 

interesse nok for rejsen, må det forventes, at vi kort tid efter anmoder de forhåndstilmeldte 

om en depositumbetaling på omkring 7.700,-kr. 

Prisen inkluderer 

1. Alle tog- og pladsbilletter (Regionaltog er pladsbillet ikke muligt) 
2. Udrejse med nattog (2 personer i sovevogn) 
3. 1 overnatning i Basel 
4. 1 overnatning i Luzern 
5. 2 overnatninger i Lugano 
6. Udflugt med egen bus til Villa Carlotta, inkl. entré 
7. 3 overnatninger i Rom 
8. Hjemrejse med fly + transfer til lufthavn (direkte afgang, inkl. check-in bagage) 

 
Hotellerne er beliggende centralt i byerne og er enten 3 eller 4 stjernede. I rejsens pris vil 

også indgå cirka 5 måltider, entréer, byvandringer, guides og hotelskat. 

 Forhåndtilmelding sendes til susanne.trudsoe@live.dk eller pr. telefon 31 40 58 77 

 

Rom, en anderledes hovedstad. Mellem politik og religion 
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Foredrag ved Gert Sørensen, seniorforsker, dr.phil., 

Institut for Engelsk, Germansk og Romansk,  

Københavns Universitet 

  

Rom blev hovedstad på et sent tidspunkt. Til forskel fra Paris og London og også København 

i deres respektive lande spillede Rom ikke en afgørende rolle for Italiens Samling. Det var 

den sidste brik, der kom på plads, da Italien blev en nationalstat i midten af det 19. 

århundrede. Kongeriget Italien blev proklameret i 1861, mens Rom først blev erobret for den 

italienske sag i 1870. Som hovedsæde for den katolske kirke var byen allerede optaget af 

andre opgaver, der lå meget langt fra det nationale projekt, og Rom blev derfor snart splittet i 

sin identitet. Foredraget vil spore denne konflikt mellem det verdslige og det religiøse tilbage 

i tiden og se lidt på de konsekvenser, den har fået for udviklingen af den politiske kultur i 

Italien. La Democrazia Cristiana havde en naturlig relation til Romerkirken som apparat og 

ideologi. Det aktuelle Fratelli d’Italia har ligeledes historiske rødder til Rom som en sen 

udløber af fascismen. Berlusconis Forza Italia og Matteo Salvinis Lega er opstået i 

Norditalien og er på mange måder i opposition til Rom.   

 

Gert Sørensen har igennem årene undervist og forsket i italiensk historie og kultur fra 

Renæssancen til i dag og udgivet en lang række bøger og artikler om disse emner på dansk og 

italiensk og andre sprog, bl.a. om Gramsci, Machiavelli og Berlusconi. Gert Sørensen 

arbejder for tiden på en italiensk kulturhistorie.” 

 

• Tid: 9. november. kl. 17.30 

• Sted: Salon K. Huset Rådhusstræde 13, København K. 

• Pris for bogpræsentation, 2 glas vin og en let anretning: 290 kr for medlemmer og 370 kr 

for ikke-medlemmer. 

• Tilmelding sker udelukkende ved køb af billet på billetportalen Safeticket 

https://romselskabet-spqr.safeticket.dk/politik 

 

Er du vegetar, send da gerne en besked herom på romselskabet-spqr@gmail.com 
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