
Onlinerejse til Italien – onsdag den 6. april 2022
PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme 
på Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. 
Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få 
hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig 
på rejsen til løs samtale.

14.00 Teknisk velkomst ved Zlatko Jovanovic

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard

14.10 Introvideo om Italien

14.25 Michael B. Lauritsen giver en kort intro til Italien

14.45 Samtale med lektor emeritus og Italiensekspert 
Gert Sørensen, der befinder sig i Rom, mens vi 
møder ham, om den politiske situation i Italien lige 
nu, under Mario Draghi, i kølvandet på covid-pan-
demien og om de største udfordringer for Italien 
økonomisk og samfundsmæssigt

15.10 Pause

15.15 Indlæg ved DEO-chefanalytiker Rasmus Nørlem 
Sørensen om Italien i EU, om den store grønne 
omstilling, Italien står overfor, afhængighed af 
energi fra Rusland og i den forbindelse planerne 
for brugen af EU’s covid-genopretningspakke og 
om, hvorvidt Italien kan leve op til EU’s regler, hvis/
når eurokriterierne bliver genindført. 

15.40 Samtale med Alberte Bové Rud, forsker ved 
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, 
med demokratiforståelser og -udfordringer som 
område med særligt fokus på Italien, herunder især 
den italienske højrefløj. Vi taler blandt andet om, 
hvordan det står til med den populistiske højrefløj 
i Italien, efter at Mario Draghi er kommet til og 
ikke mindst Matteo Salvini og hans europæiske 
højrefløjsprojekt, efter Salvinis gode kontakt Putins 
krig mod Ukraine.

16.10 Pause med mulighed for at gense introfilmen

16.25 Vi afslutter rejsen i selskab med fotograf og stif-
ter af Life Exhibitions Søren Rud. Vi møder ham 
i Rom, som han gennem 30 år har besøgt og 
arbejdet i som fotograf, skrevet om i rejseartikler 
og fotograferet til bøgerne “Rom under fire øjne” 
“ROM” og “Romerske Restauranter og Retter”. Vi 
taler om den fortryllende hovedstad Rom og om 
italiensk hverdagsliv og kultur.

16.50 Vi siger farvel 
 og tak for forårets rejser.

Milans katedral

Rejsen ledes af Michael B. Lauritsen, 
senior projektleder i DEO.

Peterskirken i Rom.
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Kystbyen Manarola, tæt ved Genova 



GEOGRAFI
Areal: 301.338 km² 
(EU’s 7. største areal, Danmark: 42.933 km²)
Kystlinje: 7.600 km
Højeste punkt: Mont Blanc: 4.810 m
Største sø: Gardasøen (370 km²) 
Længste flod: Po (652 km)
Største ø: Sicilien (25.834 km²)  
Dækket af skov: ca. 30%
Agerjord: ca. 40%
Naturressourcer: naturgas, marmor, granit, kul, kviksølv, 
zink og potaske. Foruden skov og landbrugsprodukter 
som oliven, vindruer, tomater mm.

BEFOLKNING
Indbyggere: 60,3 mio. 
(70% i byområder, EU’s 3. største befolkning)
Fødselsrate (pr. kvinde): 1.33 
Forventet middellevetid ved fødsel: 84 år (Danmark: 81 år)
Befolkningstilvækst: svagt faldene (indvandring afbøder et 
stort løbende fald i befolkningen, som dog er fremskrevet 
til at falde til 40 mio. ved århundredets afslutning)
Oprindelse: 91,5% er italienere, 8,5% er migranter, hvoraf 
2,5% er fra EU-lande

ITALIEN er en republik i det 
sydlige Europa ved Middelhavet. 
Det har grænse med Frankrig i 
vest, Schweiz og Østrig i nord og 
Slovenien i øst. Italien omslutter 
desuden to småstater og enklaver 
i Italien: Vatikanstaten, der ligger 
i Rom, og San Marino, der ligger 
i Apenninerne omtrent midtvejs 
mellem Rom og Venedig.

Italien blev samlet i 1861 og er 
siden 1946 en parlamentarisk 
republik med overhus, underhus 
og præsident. Italien er 
grundlæggende medlem af 
NATO (1949) og af EF/EU (1957). 
Præsidenten er Sergio Mattarella, 
og premierministeren er den 
tidligere chef for Den Europæiske 
Centralbank Mario Draghi.

Store byer: 
 1. Rom (2,3 mio. – storbyområdet 4,2 mio.) 
 2. Milano (1,2 mio. – storbyområdet 3,3 mio.)
 3. Napoli (959.000 – storbyområdet 3 mio.) 
 4. Torino (870.000 – storbyområdet 2,2 mio.)
 5. Palermo (648.000 – storbyområdet 1,2 mio.) 
 6. Genova (580.000 – storbyområdet 817.000)
 7. Bologna (366.000 – storbyområdet 1 mio.)
 8. Firenze (349.000 – storbyområdet 985.000)
 12. Venedig (255.000) 

ØKONOMI
BNP per indbygger, ift. EU’s gennemsnit, 2020: 95% 
(Danmark: 135, EU-gennemsnit = 100)
Prisniveau ift. EU’s gennemsnit, 2020: 101% 
(Danmark: 140, EU-gennemsnit = 100)
Eksportprodukter: Tekstiler og tøj, produktionsmaskiner, 
biler og transportudstyr, kemikalier, fødevarer, drikkevarer, 
mineraler og metaller
Største eksportpartnere: Tyskland (13%), Frankrig (10%), 
USA (9%), Spanien (5%), Storbritannien (5%), Schweiz (5%)
Største importpartnere: Tyskland (16 %), Frankrig (9%), 
Kina (7%), Nederlandene (6%), Spanien (5%), Belgien (5%)

San Marino

Vatikanstaten i Rom

Peters 
pladsen



MAD

Det italienske køkken er verdenskendt for lækre 
retter af få, enkle, friske og lækre kvalitetsvarer. 
Hver region har sine egne retter. Oliven, oliven-
olie, tomater og oste er hjørnesten sammen med 
frisk grønt, brød, pølser. Enhver liste vil være 
ukomplet, men her nogle få retter.

Pizza er efter sigende fra Napoli, helst med få 
ingredienser udover den obligatoriske parme-
san- eller mozzarellaost ovenpå en tynd dej med 
olie, salt og tomatsauce, bagt i ovn.

Lasagne er endnu en italiensk signatur, pastap-
lader med bechamelsauce, kødsauce/ bologne-
sesauce og parmesan- og/eller mozzarellaost.

Pasta og spaghetti fås i et utal af lækre varianter, 
farver og anretninger, med kødboller, kødsauce, 
simpel tomatsauce, svampe, fisk eller blot god oli-
venolie, salt, ost og krydderurt, som vil høre med til 
de fleste pastaretter

Risotto fås også i mange varianter, en cremet risret, 
kogt ind med vand, hvidvin, hvidløg, ost og fx aspar-
ges, svampe, ærter eller lignende grøntsager eller 
kød.

Dertil kommer et utal af italienske desserter, tira-
misu, italiensk is, panna cota, pandekager og vine. 


