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folk, der siger, at man kommer til Rom ikke for at opdage men for at lave. Andre hævder, at i denne by kan
man leve i nuet – men ikke længe ad gangen ... Rom er kunstmagernes, snobbernes, fidusmagernes Mekka
men også den jævne tros, den jævne munterheds hovedsæde." Arne Falk-Rønne har i årevis arbejdet som

rejseguide i Rom, og hans bog om Den Evige Stad er ikke som andre rejseguides. Den præsenterer os for den
romerske hverdag, historie, ritualer og kultur uden at glemme, at skatkammeret Rom er så rigt og stort, at ét
menneskes levetid ikke er lang nok til at kunne rumme alle byens vidundere. Bemærk det er en bog af ældre
dato, og nogle af de praktiske oplysninger er forældet. Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en dansk forfatter,
journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for

alvor igennem internationalt med en række værker, hvor han følger i flere bibelske personers fodspor. Heraf
kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter -

en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).

 

"Kære læser! Vi rejser nu til Rom sammen. Der er folk, der siger, at
man kommer til Rom ikke for at opdage men for at lave. Andre
hævder, at i denne by kan man leve i nuet – men ikke længe ad

gangen ... Rom er kunstmagernes, snobbernes, fidusmagernes Mekka
men også den jævne tros, den jævne munterheds hovedsæde." Arne
Falk-Rønne har i årevis arbejdet som rejseguide i Rom, og hans bog
om Den Evige Stad er ikke som andre rejseguides. Den præsenterer
os for den romerske hverdag, historie, ritualer og kultur uden at
glemme, at skatkammeret Rom er så rigt og stort, at ét menneskes
levetid ikke er lang nok til at kunne rumme alle byens vidundere.
Bemærk det er en bog af ældre dato, og nogle af de praktiske

oplysninger er forældet. Arne Falk-Rønne (1920-1992) var en dansk
forfatter, journalist, rejseleder og eventyrer. Han har udgivet både
rejsehåndbøger og rejsebeskrivelser, og slog for alvor igennem

internationalt med en række værker, hvor han følger i flere bibelske



personers fodspor. Heraf kan nævnes "Abrahams vej til Kanaáns
land" (1971), "Moses' vej gennem ørkenen (1973) og "Du er Peter -

en rejse i apostelen Peters fodspor" (1976).
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