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EVIG STAD I EVIG 
FORANDRING
Jeg sidder på en lille café i Testaccio og nyder 
en kølig sorbet. Blikket glider opad, og  fæst-
ner sig ved en særpræget bygning fra1800-
tallet. En frodig kvinde læner sig ud over 
sin balkon og plukker visne blade af nogle 
smukke, røde pelargonier, mens hun slud-
rer med nabokonen på den anden balkon. I 
Rom falder man hele tiden i staver over byens 
spændende detaljer. Ingen vil nogen sinde 
kunne nå at opdage alt det, byen har at give.
 Stilarterne falder over hinanden og ligger 
som mangfoldige lag i byen. Nogle smukkere 
end andre. Mange romere rynker på næsen 
ad Viktor Emanuels enorme marmormonu-
ment – også kaldet ”gebisset” – der troner 
midt i byen. Men ved nærmere eftersyn er det 
faktisk et flot og omhyggeligt udført stykke 
arbejde. Og udsigten fra toppen over Forum 
Trajanum er helt fantastisk.
 Den Evige Stad er dynamisk. Alt forandrer 
sig, selv ruinerne. Med tiden bliver Forum 
Romanum mere og mere gennemskuelig, 
forståelig og interessant at besøge. Og selv 
det totalfredede Colosseum får nyt liv med 
udstillinger og koncerter. En udstilling om 
erotik i et historisk perspektiv i Colosseum 
blev således den mest besøgte nogen sinde - 
midt i Pavens hellige by.
 Når man bevæger sig rundt i Trastevere 
eller i de labyrintiske gader omkring Piazza 
Navona, bliver man mindet om, at Rom med 
årene er blevet en international underhold-
ningsby. Ord som pub, wine bar, happy hour 

og time elevator er hverdag. Udviklingen går 
stærkt og byen forvandles i et helt andet tem-
po, end da man gav sig tid til at drikke vin 
fra de romerske vinmarker og spiste kiks til 
på et af de gamle osteriaer.
 Men det gør ikke noget. Rom har altid 
været med på noderne. Roms borgmester er 
fx blevet overtalt til at etablere hele to cykel-
stier i den indre by, hvoraf den, der går langs 
Tiberens højre bred, er malerisk, smuk og 
kølig. Man kan håbe, at det bare er begyn-
delsen i miraklernes by, for selv om man skal 
have tungen lige i munden, er det fantastisk 
at cykle i Rom – også på de syv høje.
 På Palatinerhøjen åbenbares smukke, ny-
anlagte haver, og på Colle Oppio er der nye 
springvand og små barer. Er man ikke meget 
for at springe ud i trafikken på to hjul, så brug 
bentøjet. Ikke fordi den offentlige transport 
ikke duer. Den fungerer – efter omstændighe-
derne – godt. Men med et par behagelige sko 
på fødderne kan man bedre opleve Galleria 
Alberto Sordi med de fornemme butikker og 
smutte over Corsoen, forbi ministerpræsiden-
tens palads og herfra videre til Pantheon for 
at få byens bedste espresso på Tazza d’Oro.
 Der kan være op til to tusind års forskel 
på det, turisten kan opleve inden for få hun-
drede meter. Hvor længe, denne rejse i tid 
skal vare, bestemmer du selv. Den kan tage 
fem minutter eller flere timer.
 I den Evige Stad er selv tiden i evig for-
andring. O

>  I N D H O L D
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ROM I  DAG
BYRÅDET I ROM har store visioner. Et globalt 
projekt skal på få år reducere kløften mellem 
byens problematiske yderkvarterer og den 
smukke indre, Evige Stad. “Den anden by” 
med nye metro-linjer og flotte attraktioner 
skal stå færdig i år 2020, hvor Rom håber på 
at blive vært for de Olympiske Lege.  
 At tænke stort er ikke noget nyt i Rom. For 
over to tusind år siden proklamerede kejser 
Augustus, at han havde fundet en by bygget 
i ler og ville efterlade en by i guld og bronze. 
Det bliver næppe så ligetil for dagens admi-
nistratorer at forgylde “Den anden by”, der 
dog har langt flere indbyggere end den indre 
stad. Men splinternye teatre, stadioner, svøm-
mebassiner og shoppingcentre skal erstatte 
Augustus’ guld og bronze.

ALLE VEJE FØRER TIL ROM
Rom er en splittet by. Splittet mellem den 
indre by med pæne, borgerlige kvarterer og 
forstæderne, hvor livet er præget af sociale 
kontraster. Her bor folk på overførselsind-
komster og indvandrere, uden de store job- 
eller fremtidsmuligheder. Det er det, bystyret 
vil udfordre.  

Rom huser efterhånden repræsentanter fra 
den ganske klode. Man har optalt organise-
rede etniske grupper fra godt 40 lande. Men 
mange har glemt de tider, hvor italienerne 
selv var emigranter. Først i 1981 modtog 
Italien flere immigranter end dem, man selv 
sendte til udlandet. Indvandring er blevet 
en af de dominerende debatter i byens poli-
tiske liv. Byrådet er højreorienteret (2011), 
og det har ufrivilligt ført til en skjult form 
for racisme, langt fra borgmesterens ønske.
 I teorien har indvandrere samme rettighe-
der som romerne. Men nogle borgere, der har 
stemt på højrepartierne og dermed vundet 
valget, føler sig berettiget til at diskriminere 
de nye immigranter, især de uautoriserede 
gadesælgere og alle dem uden opholdstil-
ladelse.      

FAMILIENS TRYGGE FAVN
Forskellene i levevilkår er store, men fælles 
for romerne er de stærke bånd til familien. 
Familiens hjem er den beskyttende favn. Børn 
bliver ofte boende hjemme, til de er voksne, 
da ansættelserne ofte er usikre, ledigheden 
høj og økonomisk støtte til studerende et 

>  I N D H O L D
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ukendt fænomen i Italien. Den romerske fa-
milie kan bestå af tre til fem voksne, og når 
de lægger deres indtægter sammen, opstår 
der en helt særlig familieøkonomi. Når man 
ikke har så mange faste udgifter, har man råd 
til at gå på bar, restaurant, købe designertøj 
og i det hele taget nyde byens tilbud. Til stor 
glæde for byens handlende.  

ELEGANT OG EKSTRAVAGANT
Går man en tur i den indre by og betragter 
byens daglige skuespil, ser man mange skæve 
scener. Den fattige bums har et Rolex-ur om 
håndleddet, og den ekstravagante aristokrat 
er i lasede bukser og plettet T-shirt.  Elegante 
borgere ser man dog overalt. Roms indbyg-
gere gør meget ud af deres udseende. På ar-
bejdet, navnlig i den offentlige sektor, som er 
den største arbejdsgiver i hovedstaden, går 
man i pænt jakkesæt. Møder man de samme 
mennesker efter arbejde, er habitten skiftet 
ud med alternativ gademode med sin helt 
egen karakter. 
 Rom er en mangfoldig og livlig by. Som 
turist finder man alt det, man har forventet 
- og mere til. Stille og roligt falder man ind i 

romernes filosofi, der går ud på at vælge det 
bedste af livet. Nyde de enkle ting, som et 
god mad eller et godt glas vin. Enhver romer 
føler sig som et unikt tilfælde i dette liv. Uan-
set om de kommer fra det pænere borgerskab 
eller fra en fattig forstad. O

FAKTA OM ROM
Indbyggertal: Ca. 3 mio. (Roms kom-
mune), 4,2 mio. (Stor-Rom)
Areal: 1572 Km²
Antal børnefødsler pr. kvinde: 1,9
Arbejdsstyrke: 1,1 mio.
Pensionister: 1,5 mio.
Forventet levetid: Mænd 78 år, kvinder 
83,7
Religion: 85% romerskkatolske, 4% orto-
dokse, 2,4% muslimer
Hovederhverv: Turisme, servicefag, 
in  dustri
Personbiler: 0,8 pr. indb.
Antal kirker i Stor-Roms kommune: 
1525
Antal spisesteder: 12.000

>  I N D H O L D
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BEFOLKNING OG SA MFUND

VERDENSBY MED 
VOKSEVÆRK
MAN ER IKKE I TVIVL efter en gåtur ned ad 
Roms hovedgade, Corsoen. Globaliseringen 
er nået til Den Evige Stad. Selv den legen-
dariske  Schostal, som har fremstillet unikke, 
skræddersyede skjorter siden 1870, måtte 
flytte herfra i juni 2010. Dog til fordel for 
en ny italiensk modedesigner, nemlig Yama-
may, med undertøj og lingeri, som de lover 
vil holde lige så længe som Schostal, dvs. 140 
år. Men helt det samme bliver det ikke med 
masseproduktion og global elegance. Romer-
ne kalder de nye forretninger for jeanseria. 
Butikker, der sælger blue jeans og design til 
tilgængelige priser.
 Den gamle by flirter mere og mere med 
de unge. Der er i dag flere caféer, vinbarer 
og natklubber end hyggelige kaffe-konditori-
er for ældre tanter. Noget helt utænkeligt for 
blot 20 år siden. Corsoen favner det hele. Her 
finder man de fine, romerske fruer, turisten 
i sandaler sammen med larmende unge fra 
forstæderne. Corsoen er et symbol på det imø-
dekommende Rom. Her er plads til alle - men 
altid totalt overbefolket, især i weekenden. 

ROMERNES VELSTAND
Glem alt om at gå på en kendt restaurant 
en lørdag aften uden at bestille bord. Her er
propfyldt overalt. Egentlig en god indikator 
for romernes stabile velstand. Men romerne 
brokker sig principielt altid – over deres pri-
vatøkonomi, over regeringens nye skatter og 
over, at byen bliver spærret for trafik.  Alt 
dette dementeres efter en tur i byen lørdag 
aften. De aktive romere sætter gang i økono-
miens dynamo. Deres økonomi suppleres dog 
mere og mere med banklån. 
 Italien er i dag et højt industrialiseret 
land, hvis bruttonationalprodukt er blandt 
de syv højeste i verden. De fleste koncer-
ner med avanceret teknologi ligger dog i 
Nord- og Mellemitalien, mens udviklingen i 
Syditalien går lidt langsommere. Rom ligger 
midt imellem og danner en grænse mellem 
det pragmatiske og velhavende nord og det 
afslappede og fattige syd. 
 Romerne lever ikke længere udelukkende 
af bureaukrati, som de misundelige milane-
sere påstår. Det offentlige beskæftiger mange 
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romere, men lige så mange gør karriere i 
koncernerne omkring Rom. Det har skabt 
mere velstand – navnlig blandt politikere og 
deres venner. Mange af dem bor i Roms pæne 
kvarterer, og man ser dem på de dyre shop-
pinggader omkring Piazza di Spagna (den 
Spanske Trappe). Her er de bedste kunder 
ikke længere kun japanere og amerikanere, 
men nyrige romere, samt de rige indvandrere 
med indkomster af uklar afstamning. Mange 
sorte penge bliver vasket kridhvide i Roms 
livlige forretningsliv.
 Rom er en gammel by. Ikke kun fordi sel-
ve byen er mange århundreder gammel, men 
også fordi der bor forholdsvis mange pensio-
nister. Aldersspredningen er stor, men ujævnt 
fordelt, med for mange ældre og for få børn 
og unge. Til gengæld er Rom en af de få ita-
lienske byer med en relativ høj fødselsrate, 
nemlig 1,9% i forhold til den triste 1,42%, 
der gælder Italien som helhed. Dette skyldes 
udelukkende indvandrerfamilierne, som sen-
der fødselsstatistikken i en positiv retning.

MILLIONER AF MENNESKER
Hvor mange millioner bor der så i Rom? Det 
kan føles som milliarder, når man tager turen 
gennem Corsoen, men indbyggertallet har 
længe været uklart. En af dem, der meget 
gerne ville vide det, er Roms kommune. For 
kommunen er det afgørende at registrere 
personer med fast bopæl, da det er dem, der 
fylder kommunens pengekasser. Især fordi 

kommunerne får tilskud af staten i takt med 
indbyggertallet. Jo flere indbyggere, jo flere 
penge. Jagtsæsonen på skatteydere er altid 
åben i Rom.  
 Så er der alle de andre, som fylder byen 
op uden at bidrage det store til kommunekas-
sen. Fx ca. 80.000 turister i gennemsnit om 
dagen. Velhavende udlændinge, der har en 
bolig i Rom, fordi det er in. Indvandrere fra 
fattige lande, der venter på en opholdstil-
ladelse, samt alle de illegale, som ingen har 
tal på. Konklusion: knap 3 mio. mennesker i 
Roms kommune. Plus/minus 100.000. 

ROMS OG ROMERNES ØKONOMI
Med dette indbyggertal er Roms kommune 
blevet rigere og kan gøre lidt mere, fx i for-
hold til integration af folk udefra. Rom har 
altid været en magnet for folk fra hele ver-
den. Folk med afrikansk eller mellemøstlig 
baggrund tog til det gamle Rom for at finde 
arbejde, og det gør de også i dag. Den største 
indvandrergruppe i dag er dog rumænere, 
som man skønner, der er ca. 100.000 af.  Al-
banerne, marokkanerne og filippinerne følger 
efter i antal. De mange kulturer er en del af 
Rom, ligesom de har været det gennem byens 
lange historie. Barbarer og slaver, erobrere og 
paver, pilgrimme og turister. Den romerske 
tolerance er legendarisk. Ellers havde man 
ikke kunnet bygge Europas største moské 
uden for den arabiske verden netop i Rom.

GAMLE OG NYE  ROMERE
Det er dog ikke så nemt at blive romer. Et 
mundheld siger, at for at være romano de 
roma – en ægte romer – skal man stamme 
fra en familie, der har boet i Rom i mindst 
syv generationer. Skulle tilknytningsperioden 
være afgørende, er de romerske jøder nok 
dem, der kan kalde sig de ældste romere. 
Jøderne kom til byen omkr. år 80 f.Kr., og 
de har ikke blandet sig særlig meget med 
andre grupper.
 Hvem er så de nye romere? Det spørgsmål 
kunne man stille kulsorte 23-årige David fra 
Gambia eller 24-årige Chan Li fra Kina. De 
taler perfekt romersk dialekt, og har snart 
en fin akademisk titel. De romerske skoler er 
fyldt med unge som David og Chan Li. Om få 
år vil de udgøre flertallet på skolebænkene. 
 I dag er det ikke så enkelt at være romer.  
Der er dog én vigtig bonus. Man har fornøjel-
sen af at leve i verdens smukkeste by. Derfor 
vil verden altid strømme til verdensbyen. O

>  I N D H O L D
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I ROM ER HAN VERDENSBERØMT. I verden 
er han verdensberygtet. Silvio Berlusconis 
tid som ministerpræsident minder om det 
gamle Roms skøre kejsere fra tiden omkring 
Roms forfald. Kejsere der bare gjorde, hvad 
der passede dem, mens pøblen så undrende 
til og måtte finde sig i det. 
 Rom har haft mange typer herskere. 
Mange af dem var ikke engang romere, og 
det er Silvio Berlusconi heller ikke. Han er 
fra Milano. En mand der har præget Italiens 
nyere historie i knap 19 år – langt mere end 
en gennemsnitlig kejsers tid – enten i rege-
ringen eller i oppositionen.
 Nogle har sammenlignet ham med dik-
tatoren Benito Mussolini (1922-43), som 
brugte datidens vold for at overtale italie-
nerne. Men Berlusconi holder italienerne i de 
moderne mediers vold, der på det nærmeste 
kan hjernevaske de italienske borgere .

EJENDOMMELIG POPULARITET 
Berlusconis politiske succes er ikke nem at 
forstå i udlandet. I de fleste vestlige lande 
er en mand tiltalt i 18 retssager og flere 
sexskandaler ikke egnet til at lede en rege-
ring. Men det kan ske i Italien. For mange 
italienere er han en politisk martyr, forfulgt 
af dommere og oppositionens aviser. Dette 

er nemlig den besked, som Berlusconis tv-
kanaler sender ud i æteren.
 For andre er han et idol, man gerne vil 
efterligne. Silvio er blevet rig, bl.a. fordi han 
har undgået at betale al den skat, han skulle. 
Han er sluppet fri i de mange retssager, og 
han har købt sig sin barndoms fodboldklub 
Milan. Endelig har han haft alle de kvinder, 
han kunne tænke sig. Derfor er han blevet 
en rollemodel for den, der drømmer om at 
være smart, rig og snu – dvs. hver anden ita-
liener. Og det har givet Berlusconi en letkøbt 
popularitet, for han er underholdende - og 
italienerne kan ikke lide at kede sig.
 Berlusconi har jævnligt lovet en million 
nye arbejdspladser. Hvilket også er lykkedes, 
men Italien tabte 1,5 millioner arbejdspladser 
under den økonomiske krise.  
 Satirikere savner altid  Berlusconi, når han 
ikke sidder ved magten. De risikerer at blive 
arbejdsløse. De sidste kejsere i Romerriget 
faldt pga. de mest underlige grunde. Histori-
kerne siger, at kristendommen var med til at 
vælte de sidste kejsere, og her og nu kunne de 
nulevende  katolikker vælte den sidste kejser 
som følge af hans mange sexskandaler, der 
strider mod den offentlige moral. 
 Som Winston Churchill sagde: “En nation 
har den regering, de fortjener.” O

BEFOLKNING OG SA MFUND

DEN SIDSTE KE JSER  
– ÉN MOD ALLE 

S I LV I O B E R L U S C O N I G I V E R A L D R I G O P.

>  I N D H O L D
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BEFOLKNING OG SA MFUND

FODGÆNGEREN 
OG BILISTEN 
KIG BILISTEN I ØJNENE i stedet for at se 
på hjulene. Det bør være dit udgangspunkt 
i Roms indre by. Blikudvekslingen er en af 
grundreglerne i den romerske trafik, hvor alt 
er fleksibelt, og alt er til diskussion. Var det 
rødt eller grønt i krydset? Kom du fra højre 
eller venstre? Lad os snakke om det.
 Den romerske trafik har naturligvis sine 
officielle regler, men mange retter sig efter 
de uskrevne af slagsen. Den individuelle bilist 
tager oftere hensyn til sin medtrafikant end 
til skiltene. Den modne bilist tager som re-
gel hensyn til samfundets svage, de ældre og 
børn. Det er meget romersk og syditaliensk.

TRAFIK SOM 
SAMFUNDSMØNSTER
Trafikken i Rom afspejler det romersk-italien-
ske samfund. Stig op i en romersk bus af den 
lidt ældre årgang. På et skilt kan man læse: 
“20 siddepladser, 95 ståpladser.” Ligesom i et 
samfund, hvor nogle er mere privilegerede 
end andre. Italien er et land, hvor de fleste 
må stå op, og kun meget få sidder ned. I de 
nye busser, der erstatter de ældre, står der: 
“28 siddepladser mod 80 ståpladser.” Så lidt 
fremad går det da.
 Besøgende i Rom skal passe godt på bi-
lerne, men endnu mere på scootere og knal-
lerter. Først i 2006 blev det obligatorisk for de 
14-årige italienere at få et knallertkørekort. 
For hver 100 romere er der i dag 80 biler og 
20 knallerter. Og alle køretøjer bruges flittigt 
i pendulfart til og fra centrum. 
 De offentlige transportmidler, som består 
af to undergrundslinjer, tog, busser og spor-
vogne, har haft en positiv stigning på 22% 
i det seneste år. Mange må køre selv, og det 
skaber kaos, som man forsøger at råde bod 
på ved gradvis at begrænse færdslen med 
personbiler i den indre by. Man prøver at 
løse trafikproblemet med 18 meter lange 
busser, med lilleput-elbusser der kan rumme 
19 frivillige martyrer. Med overflademetro. 
Med parkometre over hele byen, bevogtet af 
ubarmhjertige parkeringsvagter.

DEN DAGLIGE DEMONSTRATION
Alle de gode intentioner bliver imidlertid 
gjort til skamme af den daglige politiske de-
monstration.
 Alle vil demonstrere og stille deres krav 
netop i byens hjerte, hvad enten det er læger, 
sygeplejersker eller buschauffører. Ingen vil 
demonstrere i forstæderne, hvor der er god 
plads og bedre luft. Alle skal samles midt i 
byen, med dramatisk dominoeffekt på trafik-
ken. Demonstranterne er meget larmende og 
festlige at se på for turisterne. Og trafikbe-
tjentene gør, hvad de kan, for at rette op på 
situationen. Men de er magtesløse, og helt 
galt går det, når det er politiet selv, der går i 
aktion og demonstrerer på gaden. O

D E N  H U R T I G S T E  M Å D E  AT  KO M M E  F R E M 
PÅ  I  R O M  E R  PÅ  S C O O T E R ,  H E R  V E D  P O R TA 
M AG   G I O R E . 

>  I N D H O L D
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KUNST OG KULTUR

C AT WALK PÅ DEN 
SPANSKE TR APPE
INGEN ANDEN BY i verden kan måle sig i 
stilarter og kunsthistorie med Rom, og ro-
mersk kunst har inspireret hele verden. Når 
man fx ser en rytterstatue af en dansk kon-
ge på et dansk torv, er den sandsynligvis in-
spireret af Marcus Aurelius’ rytterstatue på 
Capitol-museet.
 Romerne drukner i kunstgenstande. Hvis 
UNESCO har ret i, at knap halvdelen af ver-
dens kunstskatte findes i Italien, ja, så har 
Rom de fleste af dem og kunne fylde utallige 
museer i verden. 
 Romerne selv ser overbærende på dette. 
For dem er det ikke noget nyt, og i dag fore-
trækker man i øvrigt den aktive kunst og den 
livlige kultur, som fx opera i Termernes ruiner 
eller modeopvisning i en malerisk kulisse. Co-
losseum og de 100 museer er ikke mere nok i 
sig selv. Nu vil man være aktiv. Kulturnatten 
samler knap to mio. mennesker, den nyfødte 
Roms Filmfestival stjæler opmærksomhed fra 
den mere etablerede i Venedig, Roms mode-
messe konkurrerer med Milanos, og de store 
koncerter i det nye musikhus, Auditorium, 
tiltrækker et stort publikum. 

GENSIDIG INSPIRATION
Når de smukke topmodeller går catwalk og 
spankulerer ned ad den Spanske Trappe til 
den efterhånden rituelle sommer-modeop-
visning, er det måske svært at opfatte det 
som en ren kulturbegivenhed. Men flot er 
det. 
 Prøv at spørge de mange tilskuere fra 
hele verden. Eller de japanske og kinesiske 
modefolk, der kommer for at blive inspireret 
og måske kopiere. Moden kan kopieres, men 
det er en en svær opgave at kopiere trappen, 
stemningen, historien, arkitekturen, den ro-
merske himmel og stjernerne.
 Alene på denne historiske trappe er tre 
århundreder samlet i de få timer, opvisningen 

varer. Man kan se de nutidige modeskaberes 
kreationer og samtidig fornemme de romer-
ske patricierfamilier, der som de første brugte 
den lange trappe i 1700-tallet. Alt overvåges 
af de mange kunstnere, der opholdt sig her 
helt op i 1900-tallet, blev inspireret og skabte 
deres mesterværker. Tænk bare på H.C. An-
dersen, Henrik Ibsen og den engelske digter 
John Keats, der her oplevede deres gyldne 
tid.
 Og nede på pladsen og i de travle gader, 
der fører hertil, har modeskaberne deres for-
retninger, som på deres vis genspejler den 
romerske kultur. 
 Historien om en verdensberømt japansk 
modedesigner er kendt. Under et besøg i 
Rom sagde han med en vis misundelse til 
en romersk kollega: ”Jeres arbejde er meget 
lettere. I kan finde inspiration bare ved at 
kigge jer omkring. Alt er kunst og stil i denne 
by. Når I er færdige med en idé, så kan I 
bare gå en tur og finde en ny: Hver bue og 
arkade, hvert relief, ja selv solnedgangen bag 
Peterskirken er et stykke kunst.” 

V A L E N T I N O S  R Ø D E  K J O L E R  F R E M F Ø R T 
V E D  F L O D E R N E S  F O N TÆ N E  U N D E R  E T  T V -
M O D E S H O W. T H .  KO N C E R T V E D C O L O S S E U M . 
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FILMBYEN
Fra den Spanske Trappe kan man tage med 
undergrundsbanens linje A til en anden form 
for moderne kunst. På få minutter når man 
til filmbyen Cinecittà, opført i 1936. Det 
daværende fascistiske regime mente, at den 
nationale filmindustri skulle fratages Torino 
og imponere verden herfra. USA’s filmstudier 
skulle overgås af de romerske.
 Cinecittà er genopstået efter en sort pe-
riode og regnes i dag atter som en milepæl i 
filmkunsten. Den bliver dog mest brugt af tv-
stationer. Her er blevet skabt monumentale 
film af amerikanerne og drømmefilm af Fede-
rico Fellini. Gradvis er filmbyen ved at skabe 
sig en relevant rolle i det moderne samfund.

DET GAMLE OG DET NYE
Alt gentager sig i det romerske kulturliv. 
Kejsere, paver og mægtige politikere har 
nydt og nyder stadig at iscenesætte sig selv 
i Rom. Når man i 1800-tallet ville markere 
noget stort, kunne man fx finde på at fylde 
den ovale Piazza Navona (> 26) med vand 
og afholde sejladser, naumachie, for at more 
folket – i stil med de store oldromerske lege. 
Alle tilskuerne iklædte sig deres bedste tøj for 
at blive set. Det samme var 1600 år tidligere 
sket på den samme plads, som dengang hed 
Domitians Stadion, dog mindre fredeligt, 
med blodige lege. 
 Det er ellers ikke nemt at imponere ro-
merne. Så da paverne i 1600-tallet ville 

demonstrere romerkirkens nye magt og over-
dådige selvglæde, opfandt de en hel ny stil-
art, barokken, der triumferede i Rom under 
flere paver. Og Viktor Emanuels marmormo-
nument (> 51) – verdens største – blev opført 
af den nye italienske stat for at imponere, 
og måske skræmme, romerne. Romerne trak 
bare på skuldrene. Marmoret var ikke lokalt, 
men fra Norditalien.
 I dag kan alle monumenter og palæer 
danne ramme om kunst og kultur. Viktor 
Emanuels monument huser udstillinger, 
og Piazza Navona er faktisk en perma-
nent udstilling af folkelige malere. Forum 
Romanum benyttes under filmfestivaler, 
og Caracallas Termer danner ramme om 
Operaen. Selveste Colosseum er blevet 
brugt til koncerter, bl.a. for Paul McCart-
neys kolossale show, og Circus Maximus 
kan samle hundredtusindvis af mennesker 
til koncerter. Under den herlige Estate 
Romana-festival om sommeren er der kun 
meget få af de større arkæologiske områder 
og parker, der ikke danner ramme om en 
eller flere kulturelle begivenheder – den 
maleriske Giardino degli Aranci (> 106) 
benyttes fx til regionale folkemusikkoncer-
ter. Endelig danner mange af Roms skønne 
parker sommeren igennem en grøn ramme 
om bl.a. jazzfestivaler.
 Rom er ét stort teater med verdens smuk-
keste kulisser til alle former for kunst og kul-
tur. O
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ARKITEK TUR

HVOR STIL ARTER  
MØDES
DET ER IKKE SJÆLDENT at se turister be-
svime foran en smuk renæssanceskulptur. 
Måske skyldes det varmen eller trætheden 
efter den lange kø. Men det kan også dreje 
sig om det såkaldte Sten dhal-syndrom.
 Den franske forfatter Marie-Henri Beyle 
beskrev, under pseudonymet Stendhal, Itali-
ens kunstskatte. Stendhal skildrer bl.a. den 
store åndelige forvirring, som besøget i kir-
ken Santa Croce i Firenze gav ham. Da han 
kom ud efter at have set mesterværker og 
skønhed, virkede hans liv ”tørt og ubetyde-
ligt.” Hjertet dunkede, og han sank sammen.
 Syndromet rammer meget følsomme men-
nesker, når de konfronteres med kunstskatte, 
de har glædet sig til at se i det virkelige liv. 
Det bevidnes af statistikker fra Firenzes ho-
spital, som har en særlig afdeling til formålet, 
med snesevis af tilfælde hvert år. I Rom er si-
tuationen ikke meget anderledes. Det gælder 
al form for kunst, og navnlig arkitektur. 
 Rom rummer kimen til alle de stilarter, 
som karakteriserer vores vestlige kultur. Selv 
det mest supermoderne stadion har Colos-
seum (> 92) som oprindelig model, og enhver 
kuppel i verden må måle sig med Pantheon 
(> 31) i Rom, opført i det første århundrede 
f.Kr. Det samme kan man sige om buen, op-
fundet af de romerske arkitekter. Triumfbuer, 
rundkirker m.m. var grundlæggende arkitek-
toniske elementer i antikken. 

ETRUSKERNE, ROMERNE OG 
DEN TIDLIGE MIDDELALDER
I etruskerne (> 133) havde romerne ikke 
blot nogle værdige modstandere, men også 
kunstlærere. Etruskerne udsmykkede Jupiter-
templet på Capitol (> 94) og skabte 500 f.Kr. 
den Capitolinske Ulv. 
 Den etruskiske periode blev efterfulgt af 
den republikanske periode (ca. 500-27 f.Kr.). 
Stykker af bymuren, anlagt af Servius Tullius 

på denne tid, kan stadig ses i Roms indre by, 
fx ved Piazza dei Cinquecento. Til samme 
periode hører det runde Vesta-tempel (> 89).
 Med Augustus nåede Rom sit højdepunkt. 
Byen blev klædt i hvidt marmor. De fantastiske 
triumfbuer med historiske relieffer, fx Titus-
buen (> 89), stammer fra denne periode. Det 
samme gør Forum Trajanum (> 91) og grav-
mælet for Hadrian (> 80, Engelsborg) samt 
Colosseum. Billedhuggerne skabte marmor-
relieffer, hvoraf det berømteste er Ara Pacis (> 

49), rejst for at mindes Augustus’ universelle 
fredsplan. Højdepunktet af reliefkunst kan ses 
på de to kolossale søjler, Trajan- og Marcus 
Aurelius-søjlerne (> 92, 94), hvor skulpturen 
beretter om de historiske begivenheder.
 I samme periode blomstrede mosaikarbej-
det. Mosaikker i den raffinerede, monokrome 
stil kan ses i Caracallas Termer (> 109). Po-
lykrome (flerfarvede) ses i de første kristne 
kirker, fx i Santa Pudenziana og Santa Maria 
Maggiore (> 120).
 Hovedmodellen for middelalderens (ca. 
313-800) første kristne kirker blev hedenske 

R O M E R N E VA R DYG T I G E B YG M E S T R E .  H U L L E T 
I  P A N T H E O N  F A S C I N E R E R  S T A D I G VÆ K 
A LV E R D E N S VO R D E N D E A R K I T E K T E R . 
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templer og romerske basilikaer. I denne stil 
opførtes fx San Clemente (> 121) og Santa 
Sabina (> 106). Den romanske stil genoptog 
romerske elementer, men med en raffineret 
overdådighed og cirkelrunde buer over døre 
og vinduer. Klostret i San Giovanni in La-
terano (> 117) er et pragteksempel på dette. 

RENÆSSANCE OG BAROKKUNST
Pave Julius 2. indkaldte de tre store renæs-
sancemestre Bramante, Michelangelo og Ra-
fael. Bramante planlagde Peterskirken (> 72). 
Michelangelo skabte med udsmykning af det 
Sixtinske Kapel (> 76) et af verdens vidun-
dere, imponerede med Pietà-statuen og satte 
kronen på værket ved at smykke Peterskirken 
med den vældige kuppel og med den endelige 
planlægning af Capitol-pladsen. Rafael deko-
rerede Julius 2.s stanze (værelser) i Vatikanet. 
 Barokken (1600-1750) var udtryk for 
pavernes nye, overdådige selvglæde. Fran-
cesco Borromini og Gian Lorenzo Bernini er 
1600-tallets store baroknavne. Bernini skabte 
bl.a. Triton-fontænen på Piazza Barberini og 
baldakinen over apostelgraven i Peterskirken 
samt Flodernes Fontæne på Piazza Navona og 
Peterspladsens kolonnade.
 Borromini huskes mest for San Ivo-kirken 
(> 35) med det snoede spir, senere imiteret 
af L. de Thura i Vor Frelsers Kirkes spir på 
Christianshavn. I 1700-tallet kan man mærke 
dønningerne af rokokostilen i fx Trinità dei 
Monti (> 43, den Spanske Trappe).

NYKLASSICISME OG 
DET MODERNE
Piazza dei Cavalieri di Malta (> 107) på 
Aventinerhøjen er det bedste eksempel på 
overgangen fra barok til nyklassicisme (1750-
1850). Arkitekten G. Valadier er kendt for sit 
arrangement af Piazza del Popolo. 
 Romantikere fra hele Europa kom til Rom 
for at finde inspiration, bl.a. Bertel Thor-
valdsen og den italienske nyklassicistiske 
mester Antonio Canova. Thorvaldsen skabte 
Pius 7.s store gravmæle i Peterskirken (> 74). 
Canova prydede nyklassicismen med den 
dristige statue af Napoleons søster, Paolina 
Borghese, fremstillet som Venus. 
 1900-tallets første del bliver husket for 
de fascistiske forsøg på at genskabe den 
romerske klassicisme, fx EUR-kvarteret (> 

111) fra 1940’erne samt idrætsanlægget 
ved Foro Italico. Af nyere værker kan næv-
nes Stazione Termini (hovedbanegården) 
bygget i 1950’erne af Luigi Nervi, som også 
står bag det elegante Palazzetto dello Sport 
fra 1960.
 De sidste storværker med en vis charme 
er det nye Stadio Olimpico (> 133) og den 
kæmpestore, elegante moské tegnet af Paolo 
Portoghesi (opført 1984-95). Roms seneste 
mesterværk, Auditorium fra 2003, skyldes 
Renzo Piano, og i 2010 skabte den irakiske  
arkitekt Zaha Adid det flotte moderne mu-
seum Maxxi (> 139). I dag blandt de mest 
besøgte museer i Rom. O
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M AD OG VIN

AT SPISE ER AT LEVE
MAD ER EN LIVSSTIL i Rom. Man kan få al-
verdens mad i byen men efter at have prøvet 
det, vender romerne tilbage til det italienske 
køkken. Tag fx McDonalds’ mislykkede forsøg 
på at etablere sig i Rom. Det endte med, at 
den amerikanske fastfood-gigant måtte ind-
føre pasta, salat og pizzaer for at kunne holde 
tempoet og overleve. 
 For romerne er måltidet meget vigtigt, for 
mange det vigtigste i livet. De allerfleste spi-
sesteder afspejler romernes livsstil – elegante, 
nogle gange grådige, til tider pågående, men 
aldrig kedelige. 
 Et glas vin på en vinbar eller en hurtig 
sandwich ved bardisken er ikke et produkt 
af vores moderne effektivitet. Det er blot en 
gentagelse af den gamle model – tidligere 
forbeholdt mænd – der engang hed taberna, 
dvs. værtshus. En tur på Via Biberatica (Drik-
kevej) ved Forum Trajanum (> 91) vil vise en 
to tusind år gammel shoppinggade spækket 
med barer. 
 En taberna var respektabel nok, navnlig 
for en kort pause. Men de romerske aristo-
krater gik normalt ikke på taberna. De spiste 
hjemme, hvor maden var et udtryk for deres 
magt og livsstil. Hele arrangementet var sat 
i scene af en instruktør, en såkaldt stratega, 
med ansvar for maden, vinen og serveringen.

DET MODERNE KØKKEN
Spisestederne ligger spredt overalt i byen, 
men der er stadig både gode og bedre, billige 
og dyre – og ofte hører de billige til de bedre. I 
Rom er det faktisk svært at finde et sted, hvor 
man spiser rigtig dårligt. Selv Pizzeriaer laver 
gode og varierede pizzaer, selv om pizzaen 
stammer fra den napolitanske madkultur.
 Moderne romersk køkken er en kreativ 
sammensætning af romerske traditioner 
med kraftig påvirkning fra den nærliggende 
bjergrige region Abruzzos køkkentradition og 
ny inspiration fra de øvrige, regionale køk-
kener. Dette møde har skabt retter som fx 

de populære saltimbocca, kalveskiver med 
skinke og salvie, eller nye versioner af ab-
bacchio, spædlam, eller den fortræffelige 
scamorza alla piastra, grillet ost, for ikke at 
tale om den yderst populære amatriciana, 
en krydret tomatsovs der indgår et vellykket 
giftermål med bucatini, som er tykke, hule 
spaghetti.
 Det romerske måltid bygges traditionelt 
op efter denne rækkefølge:
Antipasti: forretter i form af små lækkerier 

som pølse, skinke, oliven, grillede, mari-
nerede grøntsager, blæksprutte-salater og 
meget, meget andet.

Primi: forretter såsom pastaretter, risretter, 
gnocchi eller grøntsagssupper.

Secondi: kød- eller fiskeretter med tilbehør 
af grøntsager.

Frutta: frugt.
Dolce: Kager, desserter eller is.
 Pastaen er god og nærende. Den mest ty-
piske, friske pasta er fettuccine, en slags bred 
båndspaghetti. Der spises også meget tørret, 
industrifremstillet pasta, fx spaghetti og kort 
pasta som skruer, fusilli, rigatoni osv. Pastaen 
serveres som forret med forskellige saucer, 
aldrig som tilbehør. Den serveres fx med sugo 

PA S TA S P I S E S S O M F O R R E T -  A L D R I G S O M T I L-
B E H Ø R .  D E N KO M M E R M E D F O R S K E L L I G E D E L I -
K AT E S A U C E R ,  F X D E N E V I G E K L A S S I K E R ,  PA S TA 
A L R AG Ù ,  PA S TA M E D K Ø D S O V S .
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Over for det moderne romerske køkken står 
det traditionelle med kraftige retter som ok-
sehalestuvning, kalvemaver i kraftig sovs osv. 
 I Rom er der desuden en gammel tradi-
tion for bælgfrugter: bønner, hestebønner, 
linser og navnlig ceci, kikærter. Spisesteder 
med traditionelle retter finder man navnlig i 
Testaccio-kvarteret.
 Vigtigt i det romerske køkken er jødernes 
særlige bidrag med et køkken baseret på fisk. 
En timbale med ansjoser og rød salat er såle-
des en jødisk specialitet. Også grøntsagerne er 
blevet specielt bearbejdet, idet jøderne i lan-
ge perioder ikke spiste kød, da de ikke måtte 
slagte, som de ønskede. Carciofi alla giudia, 
friturestegte artiskokker, er det bedste eksem-
pel. Endelig er der tradition for enkle, dejlige 
kager baseret på ricottaost, mandler og kan-
diseret frugt, som man finder i den jødiske 
ghetto (> 96).

LOKALE VINE
Tiden, hvor man i Rom næsten udelukkende 
drak Frascati-vin, er forbi. Frascati er stadig 
god, men udvalget er nu langt større. Italien 
byder i dag på tusindvis af kvalitetsvine, og 
de fleste kan findes på Roms pænere restau-
ranter, som kan byde på en Brunello eller en 
Barolo. Langtfra alle de folkelige restauranter 
i Rom har et bredt vinudbud, men de byder 
til gengæld ofte på en forsvarlig husets vin.
 Har man lyst til at smage lokale vine, er 
der et udmærket udbud (boks > 148). O

di pomodoro (tomatsovs), ragù (kødsovs), 
vongole (hjertemuslinger) og carbonara (æg 
og små terninger af røget flæsk).
 Supper er også en romersk specialitet, 
navnlig blandet med pasta, fx pasta e ceci 
(med kikærter) eller pasta e fagioli (med 
bønner). Typisk romersk er også gnocchi alla 
romana lavet af semuljemel, serveret med 
smør, parmesanost og salvie.
 Fisk er meget populært og serveres også 
enkelt tilberedt på de berømte restauranter 
i Trastevere. Bl.a. frittura mista – blandet, 
friturestegt fisk og blæksprutter. En romersk 
specialitet er også baccalà, klipfisk, friture-
stegt i beignetdej.
 Kød er ikke særlig udbredt i den italienske 
kost. Kødretter er som regel lette og elegante, 
tilberedt med smag og garneret med salater. I 
Rom er ossobuco af kalvekød eller abbacchio, 
lammekød, og straccetti alla rughetta (minder 
om rucola), oksekødsskiver med rucolasalat, 
meget populære.
 Ost, formaggio, kan være en fantastisk op-
levelse. Italien byder på knap 500 ostetyper. I 
Rom er pecorino romano, en stærk fåreost, po-
pulær, mens mozzarella og scamorza er mere 
blide i smagen. Scamorza er især spændende, 
når den serveres grillet.
 Dessert nydes med glæde i Rom. Altid 
populær er tiramisù, kaffe- og cremekage i 
forskellige versioner, samt panna cotta, fløde-
rand, og torta di frutta, frugttærter, side om 
side med den traditionelle torta di ricotta.
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HISTORIE

KE JSERE,  PAVER 
OG POLITIKERE
ASTERIX OG OBELIX besejrede ikke Julius 
Cæsar og romerne. Når det faktum er på 
plads, er det lettere at følge med i Roms gam-
le historie. Før Julius Cæsar er der ca. 1000 
år at fortælle om. Efter Julius Cæsar følger 
endnu fem århundreder, der har præget den 
vestlige civilisation. I denne lange periode 
voksede Rom fra en hyrdebeboelse til den 
største magt i den kendte verden. 
 Rom blev ifølge sagnet grundlagt af 
Romulus i 753 f.Kr. Romulus hørte til en 
hyrdestamme på Palatinerhøjen, en af Roms 
syv legendariske høje. Med Palatinerhøjen 
som den første udgjorde fire høje det oprin-
delige, firkantede beboelsesområde – Roma 
Quadrata. Byens videre udbredelse over alle 
syv høje (septimontium) falder sammen med 
den periode, hvor Romulus var den første af 
Roms syv legendariske konger.
 Roms storhed begyndte under Republik-
ken (509 f.Kr.), hvis force var den perfekt 
opbyggede statsorganisation. I det Romerske 

Rige var senatet centrum for det politiske 
liv. Det bestod af 300 mænd, for det meste 
fra det romerske aristokrati, enkelte dog fra 
underklassen, plebejere. Senatorerne valgtes 
af censorerne, som var blandt de mest frem-
trædende personer i Rom. Senatet valgte to 
konsuler, som regerede riget for ét år ad gan-
gen, medmindre de var optaget af at erobre 
nye provinser. 
 Retssystemet blev styret af prætorer, 
praetori. Statsapparatet og hærens chefer 
blev styret af magistrati, mens edili havde 
kommandoen over politistyrken. Tribuni var 
datidens ombudsmænd, mens kvæstorerne, 
quaestori, passede de offentlige finanser.
 Med dette effektive grundapparat ero-
brede Republikken Rom størsteparten af den 
dengang kendte, vestlige verden. Middel-
havskonkurrenten Kartago blev ødelagt 146 
f.Kr. Lilleasien og Grækenland var allerede 
underlagt Rom, og nu blev Nordafrika det 
også.
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