
Mange af jer har rejst med Torben Folkmann. Så ved I, at successen er 
hjemme! Torben er: velforberedt, dedikeret, rolig og kærlig. Han elsker 
sit arbejde, og han holder utrolig meget af folk i de lande, som han be-
søger. Og så holder han af jer: gæsterne! Torben har rejst mange steder 
i verden. Og der er et sted i verden han slet ikke kan undvære: Italien! Sig 
”ITALIEN” til Torben og hans øjne stråler af mange års opsparet glæde.

”Vi skal derned igen, Per”, sagde han til mig for et godt stykke tid siden. 
”Der er noget helt specielt, som jeg gerne vil vise jer,” sagde han.

Den er vi med på, så nu arbejdes der ihærdigt på sagen. Af kyndige folk: 
Katrine, der er dansker og som har opholdt sig mange år i Italien hvor 
hun arbejder som rejseagent. Hun sekunderes af Torben samt Lonny fra 
Risskov Rejser.

Intet ligger helt fast endnu. Vi er jo også i meget god tid. Rejseåret 
hedder 2020 og der planlægges en 10 dages rejse fra den 7. september 
og frem. Årstiden er valgt med omhu. Idealtemperaturer afstemt med 
oplevelserne. Lad mig røbe lidt af, hvad vi gerne vil, og som vi arbejder 
med – vi håber det må lykkes!

Vi skal på kokkeskole. Alle sammen. Vi skal hente nogle madfif fra det 
smagfulde italienske køkken. Og det bliver alt sammen nemmere af, at 
det er en dansker – der bor i Italien - der skal lære os fiduserne. Og ja. Vi 
snupper et glas læskende vin til maden. Måske også et glas under selve 
kokkeindlæringen. Vi skal også besøge et af verdens mindste lande, San 

Marino. Og så skal vi på rundtur i byen Urbino. En arkitektonisk perle med 
storhedstiden i 1400- tallet. Vi får også lov – som noget helt ekstraordi-
nært, at følge en trøffeljæger og hans specialtrænede trøffeljægerhund 
når de prøver at snuse sig frem til de kulinariske guldklumper. Vi skal 
også sammen nyde udsøgt italiensk mad og gode italienske vine. Og så 
skal vi naturligvis nyde hinandens selskab og det gode rejsehumør.

Giv et praj hvis du er interesseret. Så får du det endelige program når det 
er på plads. Kontakt: Lonny ved Risskov Rejser på mail: lul@risskov.com
Du er også velkommen direkte hos Per Hansen, så sørger han for det.

Det er Torben Folkmann, der har skrevet om Marche & Abruzzo i det 
foreløbige program her. Det er jo ren poesi fra Torbens hånd. Det er 
smukt. Tak Torben!

Og når vi nu er ved det med poesien – Iro Andric har engang sagt:

Der er tre ting som ikke kan skjules:
Kærlighed, hoste og fattigdom.

Det er så sandt. Folkmanns kærlighed til Italien kan ikke skjules. Og det 
bedste af det hele: Han deler gerne kærligheden med andre!

På gensyn!

Per Hansen

Størst af alt er 

kærligheden



Kan det virkelig passe, at det stadig er muligt at opleve den hjertelige 
familiære italienske gæstfrihed, blive som nyforelsket i smukt historisk 
”forfald”, opleve byer og floddale hvor ”tiden står stille”, møde italienere 
som taler dialekt og lidt italiensk og da slet ikke engelsk, se søer og 
natur som er naturstridig smuk, opleve bjerglandskab med kurver og 
former som selveste stadig vidunderlige Sophia Loren, spise mad der er så 
lokal, at den knap nok er italiensk og ledsaget af ukendte vine?

Ja det kan det. 

På Italiens østkyst, ”kærligt klemt” mellem bjergkæden Appeninerne og 
Adriaterhavet: Her, mellem himmel, hav og bjerge, finder vi de to bjergrige 
regioner Marche og Abruzzo. Så bjergrige og så bakkede at de officielt ikke 
har flade områder! Det er altså naturen, som er den flottest mulige ramme, 
for nogle af Italiens smukkeste landsbyer og små fascinerende storbyer. 

Oplevelserne i de to regioner er store i det små. Her er det ikke 
”verdensberømtheder”, der står i kø på turismens motorvej - heldigvis da. 
De globale turister strømmer til de berømte naboer Toscana, Umbrien, 
Lazio og San Marino. Naboer der, som murværket på en middelalderborg, 
har beskyttet Marche, som ligger i Midtitalien, og Abruzzo, som ligger i 
Syditalien, mod masseturismen - vi lader dem strømme, og tager på tur 
til Italiens smukke østkyst.

Marche og Abruzzo er små, begge på hver 9.000-10.000 km2 og hver 
med befolkningstal som i Storkøbenhavn. Nærværet og tilhørsforholdet 
er udtalt, der tales stadig uforståelige lokale dialekter, og som borger 
identificerer man sig mest af alt med byen man lever og bor i, så med 

provinsen og regionen og først herefter med at være italiener. Det med 
italiener er især når der er Giro d Ìtalia og landsholdet ”gli azurri” spiller! 

Det lokale køkken i begge regioner er…lokalt! Ja mange siger ligefrem 
at det er så lokalt, at man ikke spiser italiensk i de to regioner og andre 
siger at det er det mest autentiske italienske, fordi det er så uberørt af 
påvirkninger udefra. En smuk århundred gammel madkultur, rig på lokale 
retter og råvarer. Vi deltager endog rigtig gerne med glæde i diskussionen. 
Bænket ved bordet og bøjet over tallerkner med lokale retter fra regio-
nernes  bjergkøkken og havkøkken, moderkøkkenerne til de to regioners 
madkultur. Ledsaget af ”ukendte og fremmede”, ikke fra fjerne lande, 
blot fra vinmarkerne på bjergskråningerne: Biancame, Maceratino, Passeri-
na, Coccociola, Maiolica og Montonico er vel nok lokale skønheder, som 
de fleste drømmer om at  spise både frokost og middag sammen med!

”Du må få Universet, hvis bare jeg må få Italien”.
Giuseppe Verdi, komponist.

”Godt begyndt er halvt fuldendt” siger et gammelt ordsprog og visdom 
er som bekendt ikke det mest tossede at lytte til. Så inden vi drager mod 
øst, opsøger vi den ”den, røde, den fede og den lærde” for at komme godt 
i gang. Det kan jo være både en mand eller en kvinde. Det er det nu ikke. 
Det er Bologna, en af Midtitalien, ja hele Italiens allersmukkeste byer: 
Den er centrum for svimlende mængder af livsnyderi som røde Ferrarier, 
tussegammel balsamicoeddike, lagret Parmiggiano, lufttørrede skinker, 
mørk boblende Lambrusco, fyldte pastapuder formet som de smukkeste 
kvindenavler, 35 km overdækket fortov og meget, meget mere…
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Vi går på opdagelse, gør vi! Jeg glæder mig til at se jer.

Torben

Marche &  Abruzzo
Er det Italiens bedste hemmelighed, som skal afsløres i 2020?


