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Rom er meget mere end en by. Den er også sin egen begrebsverden. Det er "Rom" som i "Romerriget",
"romerret", "romansk," og "romersk-katolsk", der spøger, og som fællesnævner for denne rigdom af antikt
tankegods, religiøs overbevisning, historiske strømninger og kunstneriske genistreger er kirkerne helt

centrale. Der er hundredvis af dem i Rom, og deres bidrag til byrummet giver perspektiv og
sammenhængskraft. Vi ser dem på de bredeste hovedstrøg, bortgemt på beskedne pladser, bygget ind i
Forums ruiner og fra ethvert udsigtspunkt. Hvert kapitel gennemgår centrale kirker i Rom. Udvalget er
foretaget med særlig interesse for kirkerne som erindringssteder. I dem mødes Roms politiske historie og
kristne fromhedsliv med kunstens righoldige udtryk. Bogen er en nøgle, der lukker op for en ny og til tider
overraskende oplevelse. Kulturarvsguideserien er en del af forlaget Orbis profil. I denne serie rummes

rejsemål, som hører med til den globale kulturarv, og som derfor er en afgørende del af vor egen
vesteuropæiske selvforståelse, identitet, historie og som angår vor fælles erindring.
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