
Alfred Nobels Villa 

Samt 

Restaurant Mama Rosa 

Og Albisola Casa Jorn 

Mandag den 27. september og tirsdag den 28. 

september 2021 

I 2019 havde vi en succesfuld tur til Albisola. Vi gentager turen, men udvider 

med et besøg i Alfred Nobels Villa i San Remo samt en gastronomisk oplevelse 

i Mama Rosas restaurant (se CD magasinet nr 81 side 29 

Mandag den 27. september 2021 

Besøg i Alfred Nobels Villa 

Alfred Nobel (1830 – 1901) var ud af en opfinderfamilie. Faderen havde 

opfundet explosiver (under vandet). Dette førte ham til Sct. Petersborg, hvor 

familien tjente mange penge på opfindelsen. Sønnen Ludvig (ingeniør) 

fortsætter succesen. Han opfinder ny teknologi m.h.t. kanoner, rifler etc. 

Sønnerne Robert & Alfred gik ind i olieindustrien i Rusland. Brødrene endte 

med at have 50.000 arbejdere. Den russiske revolution gjorde en ende på 

dette og de måtte flygte til Sverige. 

Alfred Nobel fortsatte sin videnskab i Sverige, hvor han i 1865 opfandt 

dynamitten. Han rejste verden rundt for at patentere og udbrede dette produkt 

– mødte dog modstand – især i Paris. Han forlod derfor Paris og købte villa Mio 

Nido (nu Villa Nobel) i Italien. Han indrettede et laboratorium i parken. Her 

arbejde han til sin død (ugift og ingen børn!!) Han døde d. 10.12.1901 – hans 

testamente lød: 33 mio. SEK. Alle pengene skulle gå til en fond, som skulle 

gives til personer, der havde markeret sig i løbet af året. (Deles i 5: fysik, 

medicinsk, psysiologisk, litterært og fredsskabende). I 1901 modtog de hver: 

150.000 SEK. I dag er det 1.200.000 SEK. 

Vi mødes i Villa Nobel kl. 12.15 

Der er buffet med italienske retter samt 2 glas vin /pro pers. Kl. 12.30 

Kl. 14.00 kommer en engelsktalende guide  

Parkering ved vandet. 

ALBISOLA. 



Vi kører videre til Albisola (ca. 5 kvarters kørsel). Vi har en aftale med Art 

Garden Hotel (selv bestille værelse). 

Om aftenen middag på: Restaurant ”Mama Rosa” 

10-retters fiske/skaldyrsmenu, vin ad libitum og kaffe. 

Vi mødes i foyeren kl. 19.45 og går dertil i samlet flok! 

Asger Jorns villa 

 

Tirsdag den 28.9.2021 

  

Vi mødes udenfor hotellet kl. 9.45 og går op til Villa Casa – Asger Jorns Villa. 

I sommeren 1957 købte Asger Jorn et forladt og meget forfaldent hus på en 

lille bjergtop højt over Albisola med en pragtfuld udsigt. Sammen med en 

italiensk ven gik han i gang med at istandsætte huset, og snart kunne hele 

familien flytte ind. Jorn dekorerede ude som inde på sin helt egen fantasifulde 

måde og skabte et sted, der er et kunstværk i sig selv. Der er ikke en plet, der 

ikke bærer hans signatur og fantasifulde skaberglæde. 

Jorn skaber bl.a. her i byen i 1959 det store keramiske relief på 3 X 27 meter 

til Aarhus Statsgymnasium, som nogle af jer måske har været heldige at se. 

Det har virkeligt været en kompliceret proces at få værket fremstillet i Italien, 

skåret i småstykker og bragt til Danmark med lastvogn, hvorefter det er blevet 

samlet og sat op på væggen i gymnasiets aforhal. Det kan stærkt anbefales at 

tage til Århus og se det ved selvsyn, hvis man da ikke allerede har været der. 

Vi starter dagen med et guidet besøg i villaen, hvor man også frit kan gå rundt 

bagefter. Derefter er der mulighed for at besøge det keramiske 

værksted/butik, hvor Jorn arbejdede, når han var i Albisola. De 2 keramikere, 

som ejer stedet og stadig lever i bedste velgående (det så det i hvert fald ud 

til, da vi var der i 2019), vil med glæde fortælle os om bl.a. tilblivelsen af det 

store værk, som de selv var med til at installere i Aarhus i de 2 måneder, som 

arbejdet varede. Vi vil også få lejlighed til at se og eventuelt købe nogle af de 

spændende ting, som der stadig fremstilles og sælges i butikken. Man kan 

læse om Jorn i Club Danois magasinet nr. 65 side 10. 

Vi kan også anbefale en spadseretur langs Corsoen ad ”Lungomare degli 

Artisti”. Her har nogle af de kendteste kunstnere inkl. Jorn lavet keramiske 

værker, der er fældet ned i fortovet og undervejs er beskrevet på små skilte. 

En spændende tur langs havet, hvor man kan gå så længe man har lyst. 



Der er mange andre ekstraordinære kunstneriske udsmykninger i byen, så 

man kan sagtens få meget mere tid til at gå der. 

Vi kan anbefale overnatning på:  

Art Hotel Garden 

Viale Alessandro Faraggiana 6 

17012 Albisola Marine 

SV Italien Tlf. 0039 019 48 52 53 email: info@hotelgardenalbissola.com 

http://www.hotelgardenalbissola.com/hotel/ 

Når I kører langs med havet mod vest i Albisola ligger hotellet på højre hånd. 

Et klassisk dobbeltværelse koster 69 €. Nævn, at I er fra Club Danois. 

Der er P-plads på hotellet: 15 €, men der er flere gratis steder tæt på. 

Pris: Medlemmer:     105 € gæster: 115€ kan deltage, hvis der ikke er 

fuldtegnet af medlemmer ved tilmeldingsfristens udløb. Send en mail til 

rienygaard76@gmail.com, hvis du er interesseret i at komme med som gæst. 

Sidste tilmelding: 13. september 2021 

Kørselsvejledning: Vi anbefaler så vidt muligt samkørsel. Ved 

tilmeldingsfristens udløb sendes en deltagerliste til alle tilmeldte. 

Der er ca. 130 km fra den franske/italienske grænse, A8/A10/E80, men check 

alligevel afstanden ud fra jeres bopæl på Google for at være sikker på, hvor 

lang tid turen tager. Tag afkørslen mod Albisola og følg vejen ned til byen. 

Herefter drej til højre og kør over broen. Så er I der. 

Arrangør: Rie Nygård. +45 2346 9340 mail: rienygaard76@gmail.com 

VIGTIGT: Corona pas kræves til alle arrangementerne. Eller en nylig godtaget 

PCR-test. 

 

 

mailto:info@hotelgardenalbissola.com
mailto:rienygaard76@gmail.com
mailto:rienygaard76@gmail.com

