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Mandag 2/4 2007
Vi stod tidligt op og kørte i lufthavnen. Medens Erik parkerede bilen fandt Ida,
Lise og jeg mor i indenrigslufthavnen. Hun landede kl. 7:10. Hurtigt herefter kom
også Erik
Således forenede alle 5 fulgtes vi over til udenrigsterminalen, så vi sidste 4
kunne få tjekket bagagen ind. Sikken et mylder af mennesker. I stedet for at stå
i kø over en time, fandt vi heldigvis ud af, det var muligt selv at tjekke ind via en
computerskærm. Her var ikke kø. Vi slap også gennem sikkerhedskontrollen.
Resten af tiden gik med at købe drikkevarer. Så var det allerede tid at gå til
gate. Her var lidt forsinkelse. Vi skulle vente lidt på en trappe til flyet. Men vi var
blandt de få heldige der havde en siddeplads, så det var ikke så slemt at vente
på. ½ time forsinkede kom vi i luften kl. 10:20. Mor sad helt forrest i flyet og vi
andre 4 næsten helt bagerst. Jeg havde madpakken til os alle, så jeg måtte et
ærinde op forrest og servere for mor. Det var klart vejr, så det var en flot tur.
Da vi var landet trængtes vi om bagagebåndet ivrige efter at få vores kufferter.
Efter lidt venten kom 4 af taskerne, men de 3 sidste kom aldrig. Der var en del
andre fra vores fly, der havde samme problem. Der var ikke andet at gøre end,
at anmelde problemet til lufthavnen, og så håbe på de dukker op senere. De
tasker vi manglede var Lises tøj, mit tøj samt tasken med mad og køkkenting.
Vi tog en taxi til Via Castelfidaro 48, hvor en ung mand Hr. Andrea ventede på
os med nøglen. Vores lejlighed viser sig at ligge på 4. sal, og der er rigtig
mange trapper herop. Der er en lille smal elevator – sådan en gammeldags en
med låge foran. Alle lågerne i opgangen skal være lukkede for at elevatoren
kan køre, så det er bare med at huske at lukke ordentlig efter sig. Lejligheden
så præcis ud som de billeder vi havde set i forvejen på Internettet. Vi skyndte
os af pakke ud. Det var midt på eftermiddagen og vi ville gerne nå at opleve
noget. Vi gik ned til Hovedbanegården, Termini. Det var lidt vanskeligt at finde
ud af billetter og overhovedet finde vej til den rigtige perron. Men det er nu altid
svært at få tingene til at glide når man starter ferie et nyt sted. Endelig – inden vi
blev helt tossede af at løbe omkring - lykkedes det for os at komme med
metroen til den Spanske Trappe.
Her var der rigtig mange turister. Hele trappen og pladsen var fyldt med
mennesker. Vi gik herfra videre til Piazza Berberini, hvor vi fotograferede
fontænen tværs over vejen inden vi gik videre til Trevi Fontænen. Her var der
også rigtig mange mennesker. Vi kastede den obligatoriske mønt i vandet. Det
skulle sikre os, at vi engang vender tilbage til Rom Vi syntes vist alle, at Trevi
Fontænen var det bedste vi så på turen. Herfra gik vi hjem til vores lejlighed. På
tilbagevejen kom vi forbi præsidentpaladset ved Piazza Quirinale, vejkrydset
med de 4 fontæner og Piazza Republica.
Der er et supermarked tæt på hvor vi bor. Her købte vi ind til aftensmad og lidt
til morgenmaden i morgen. De har ringet fra lufthavnen, at de vil komme med 2
af de manglende 3 tasker. Så vi kunne gå lidt der og tænke på, hvilke to af dem
vi helst ville have de kom med – Lises tøj, mit tøj eller maden.
Tilbage i lejligheden lavede vi spagetti og kød på spyd. Det var dejligt at sidde
ned og spise. Især jeg var rigtig træt. Jeg havde sovet dårligt natten før, fordi
hovedet havde været fyldt med tanker om turen. Så klokken var ikke meget
over 9 før end jeg gik i seng. Der kom en chauffør med de lovede to tasker. Det
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viser sig at det er mit tøj der mangler i den sidste taske.
Den Spanske Trappe. Sikken mange
mennesker der sidder her.

Udsigt ud over trappen.

Alle steder ser vi mange scootere.

.. og så kører de bare i sådan nogle
små søde biler.
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Her sælges lotto-kuponer i en lille kiosk
på fortovet.

Piazza Berberini.

Sikken en sød lille lastbil.

Trevi Fontænen.
Hvis man kaster mønter i fontænen
siges det man en dag vender tilbage til
Rom.
Indtægten er stor og går til velgørende
formål.
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Heroppe på Piazza Quirinale bor
landets præsident.

Vagten foran præsidentpaladset.

Flere vagter. En pragtfuld samling at
hovedbeklædning.

Side 5 af 57

En af de 4 fontæner

Piazza Republica.

Erik i køkkenet.
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Tirsdag 3/4 2007
Erik havde hørt, at der er bedst plads i Vatikanet, hvis man møder op allerede
kl. 7 om morgenen. Det lød lidt fantastisk i vores andres ører. Og vi havde heller
ikke så meget lyst til at stå så tidligt op.
Vi syntes selv vi var fremme i fin tid kl. 9. Men da var der allerede over 3 timers
kø foran Vatikanmuseet. Så var det heldigvis hurtigere at komme ind i
Peterskirken. Men her var naturligvis også rigtig mange mennesker. Det første
vi så inden vi overhovedet kom ind i kirken var krypten under, med alle de døde
pavers kister. Også Peters grav er her nede. Det var rigtig spændende. Oppe i
selve kirken gav vi os god tid til at kigge omkring. Der var også et museum man
kunne se med kunstskatte, kort, pavehatte, bispestave og alt muligt. Heldigvis
havde vi en madpakke med, for lige pludselig var vi alle rigtig sultne. Vi satte os
lige neden for trappen til kirken og spiste. Bagefter stod vi i kø en time for at
komme op i kuplen. Det var træls at vente. Men til gengæld havde vi en god tur
da vi endelig kom op. Der er en rigtig flot udsigt over Vatikanstaten og resten af
byen heroppe fra. Ud over selve kuplen, så kunne vi også gå rundt ude på selve
taget. Jeg syntes især lysindfaldet til de små kupler så sjove ud – de ligner små
pavilloner oppe fra taget. En hel bygning med souvenirbutik var der endda også
her oppe.
Det var midt på eftermiddagen, så nu måtte det være nok med Peterskirken. Vi
gik langs muren med pavens flugtrute til Engelsborg. Her var vi heldige der
stadig var åbent, så vi lige kunne kigge lidt rundt herinde. Det er en underlig
bygning med en ligeså underlig historie. Men det sjoveste af det hele var vist
gadehandlerne ude omkring den. De forsøgte at sælge kopier af dyre tasker,
solbriller, hårpynt osv. Alle havde de deres varer på et lagen. Pludselig pakkede
alle handlende varerne sammen i en bylt og løb deres vej. Det var fordi politiet
kom. Men snart var handlen i gang igen. Vi så dette sceneri mindst 3 gange. Så
de leger åbenbart kispus dagen lang. Vi var ved at være godt trætte efter en
lang dag. Vi gik derfor til metroen. Det passede med en af de nærmeste
stationer, at vi kunne gå lidt langs floden og til den Spanske Trappe, hvorfra vi
tog metroen hjem. Det begyndte at småregne medens vi gik til metroen. Straks
er alle gader fyldt med handlende, der tilbyder at sælge os en paraply. Man
føler næsten man bliver nødt til at købe en for at slippe for alle de ivrige
sælgere.
Hjemme spiste vi pizza på restauranten overfor vores gadedør.
Vi var hjemme i lejligheden kl. 20:30. Vi var alle godt trætte og nød at få benene
op. Pigerne og jeg gik i gang med at skrive dagbog. Vores skrivepapirer var i de
kufferter vi fik i aftes, så vi er alle en dag bagud. De havde ringet fra lufthavnen,
at de i aften ville komme med den sidste kuffert. Kl. 22:30 var den stadig ikke
kommet. Vi kan ikke gøre andet end ringe til en telefonsvarer og rykke. Vi gik
herefter i seng.
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Lang kø til Vatikanmuseet – over 3
timers ventetid.

Peterspladsen.
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Et kig fra indgangen op gennem kirken.

En lille kupel.

Thorvaldsens statuer.
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Alle paver i 2000 år

Tribuna

Højalteret over Peters grav.
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Den store kupel over højalteret og
Peters grav.

Skriftestol

Vi spiser frokost
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Ventetiden i køen er kedelig.

Halvvejs oppe i kuplen.

Ude på kuplen. Sikken en flot udsigt
over byen.
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Vi sidder ude på kirkens tag og får en
lille forfriskning.

Lysindfaldet til de små kupler ser sjove
ud – de ligner små lysthuse.

Apostlene på kirkens facade.

Meget godt vi fik et ekstra kig i kirken.
Den er så flot udsmykket, at det
næsten ikke er til at rumme.
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Peterspladsen

Åh! En hest.

Udsigt fra Engelsborg over Tiberen.
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Mellem Vatikanet og Engelsborg løber
en smal mur hvori Paven har en
flugtvej.

På pladsen udenfor Engelsborg flygter
gadehandlerne fra politiet.

Broen foran Engelsborg.

En gadehandler på broen.
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Engelsborg – underlig bygning både
historisk og arkitektonisk.

Den Spanske Trappe i regnvejr.
Endelig er der plads til vi kan blive
fotograferede.

Vores stambord på restauranten
overfor vores lejlighed.
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Foran restauranten
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Onsdag 4/4 2007
Eriks mobil ringede kl. 1:20 i nat. Det var en chauffør der kom med min kuffert.
Jeg sov så dybt, at jeg bare fjernt registrerede Erik kom ind ad døren med den.
Dejligt at være ejer af en stak rent skiftetøj. Og min regnjakke var også dejlig at
få.
Vi blev alle vasket grundigt til morgen og kom ikke ud af døren før end kl. 9:30.
Vi gik ned mod Forum Romanum. På vejen var vi en smut forbi Piazza Venezia
og se det store Viktor Emanuel 2.- monument. Det er kæmpestort. Her skal
åbenbart være lidt højtideligt. Der gik i alt fald en vagt og sørgede for ingen af
os sad ned på trapperne. Nedenfor var et par sjove mænd udklædt som gamle
romere. De tjente penge på at blive fotograferet.
Langt om længe nåede vi frem til dagens store seværdighed; Forum Romanum.
Vi havde et godt kort med beskrivelser af ruinerne. Så vi fik meget ud af turen
rundt. Det er ikke meget der gøres ud af skiltningen på stedet. Så uden guide er
man fortabt.
Vi var så ivrige med at kigge på ruinerne, at vi glemte alt andet. Klokken var
næsten 3 før end vi kom i tanker om vi skulle spise vores madpakke. Da var vi
lige kommet op på Palatinerhøjen. Også her var der mange ruiner. Selv om det
gav fornyet energi med maden gik vi dog hurtigt over det sidste. Vi skulle jo
også nå at se Colloseum. Det begyndte at regne en lille smule, men heldigvis
ikke mere end vi kunne være ude i det. Vi gik en runde uden om Colloseum og
hele turen rundt inde i bygningen både nede og oppe. Den er imponerende stor
og spændende at se, selv om meget er væk.
Vi kørte med metroen fra Colloseum tilbage til hovedbanegården. På det sidste
stykke hjem købte vi aftensmad i supermarkedet. Vi var hjemme kl. 19 og godt
trætte i fødderne efter alt det vi har gået i dag. Pigerne og jeg gik straks i gang
med at skrive dagbog. Erik gik ned for at tjekke, hvor præcis vi skal hente bilen
på lørdag.
Resten af aftenen gik med at spise, grine og skrive. Pigerne er så flittige til at
skrive hver en detalje ned, så de døjer med at blive færdige.
Victor Emanuel 2. monumentet.
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Verdens største rytterstatue.

Nedenfor monumentet stod disse to
herrer og tjente en skilling ved at
turister tog et sjovt billede.

Curia – det romerske senat.
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Septimius Severus buen

Et kig op i buen.

Saturn templet

Fundamentet til Milliarium Aureum –
den gyldne mil. En søjle hvorpå
afstandene til alle rigets vigtigste
yderpunkter var angivet.
Rejst år 20 f.kr.
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Heldigvis skulle vi på toilettet, så vi
måtte en tur op til nationalmuseet.
Udsigten herfra er fantastisk.

Foran nationalmuseet – byens vartegn
– ulven med Romulus og Remus.

En kopi af Marcus Aurelius
rytterstatue. Ældste bevarede antikke
bronzestatue.

Mere udsigt på vej tilbage til Forum
Romanum.
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En stor blok der er faldet ned fra
Saturn templet.

Vesta templet
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Vesalindernes hus.

Den oprindelige bronceport i Romolus
templet.

Titusbuen rejst til ære for sejren over
jødefolket og ødelæggelsen af
Jerusalem 70 e.Kr.
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Titusbuen – triumfatoren på sin
triumfvogn. Sammen med ham står
sejrens gudinde Victoria. Til vognen er
bundet nogle af de berømteste af de
fanger der er taget.

Titusbuen – triumtoget, hvor
krigsfanger bærer der fornemste af
byttet frem efter triumfatorens vogn.
Dette var fjendens helligste ting. Det
betød at sejren var total og man havde
stjålet selve fjendens sjæl.
Forrest bæres basunerne frem,
derefter guldskuebordene fra templet i
Jerusalem og sidst den berømte
syvarmede lysestage.
Udsigt over Palatinerhøjen. Området
her er enormt – lige så stort som
Forum Romanum. Men vi syntes ikke
vi havde kræfter og tid til at studere det
grundigt.

Hippodrom
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Ruiner fra kejserboliger

Konstantinbuen og Colosseum.

Foran Coloseum var flere udklædte
romere.

Det er begyndt at regne.
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Udsigt over arenaen

Vi kører med metroen hjem.
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Torsdag 5/4 2007
Dagens udflugtsmål var katakomberne og Via Appia Antica. Vi havde lidt
startproblemer. Turistbussen til dette område koster 11 €, og det ville vi jo ikke
give, når vi kunne købe et dagskort til almindelig bus og metro for 4 €.
Problemet var bare lige at finde ud af, hvor vi skulle finde den rette bus. Efter en
del traven rundt lykkedes det heldigvis.
Første stop var ved San Sebastiano byporten, hvor vi var en lille tur oppe at gå
på bymuren. Der viste sig at være en overraskende kontrast. På den ene side,
udenfor langs bymuren var der larm og biltrafik. Bag muren var der gamle volde
man ikke har villet bygge på, så her sang fuglene og her var ligefrem en landlig
stemning.
Herfra tog vi bussen det korte stykke til Quo Vadis–kirken. Det siges at dette er
stedet, hvor apostlen Peter i et syn så Kristus. Peter var på flugt fra Rom og
forfølgelse. I kirken ses Jesus fodaftryk som minde/bevis på mødet. Pigerne
konstaterede frydefuldt, at Jesus var platfodet. Herfra tog vi igen bussen videre
til Domitilla katakomberne. Her skulle der ifølge vores bog samles mange
troende specielt i Påskedagene. Dem så vi dog ikke meget til.
Da vi ankom, fandt vi en dejlig græsmark i en park, hvor vi kunne sidde og spise
vores madpakke. Vejret var helt vidunderligt. Katakomben havde
middagslukket, så vi skulle lige vente lidt til den åbnede igen kl. 14.00. Det var
en spændende tur ned i den underjordiske kirke og gangene i katakomberne.
Ida syntes dog ikke om at gå rundt der mellem alle gravene. Men hun tog det
pænt. Vi var heldige at der kom et busselskab samtidig med os. Så vi fulgte
med på deres rundvisning. Jeg tror heller ikke jeg ville have turdet gå rundt
dernede alene. Man kunne hurtigt fare vild.
Herfra gik vi tilbage gennem parken ved San Callisto over til San Sebastiano.
Her parkerede vi mor ved Cecilia Metellas Gravmæle medens vi andre 4
fortsatte ud ad Via Appia Antica. Vi ville gerne have gået en lang tur. Selv
Pigerne syntes at her var rigtig pænt og spændende at gå på den gamle vej.
Men pludselig blev det silende regnvejr, og så vendte vi om. Mor havde fundet
ly for regnen i billetskuret. Pigen der solgte billetterne havde kaldt ”mama,
mama” da det begyndte at regne. Og så havde de to ellers holdt hinanden ved
selskab med tegnsprog.
Tæt herved var en planteskole. Der var et stort skilt ude ved vejen med ”toilet”.
Men da vi kom ind viste det sig at være i uorden. Til gengæld var der en
automat hvor vi kunne få kaffe og kakao.
Vi gik ned til bussen, som vi tog tilbage til Carcallas Termer. Der er ikke meget
tilbage at se af badet. Men det er enormt at se den kæmpe ruin. Det kræver god
fantasi at se for sig, hvordan det har set ud. Og det er svært at fatte, hvordan
det hele har kunnet lade sig gøre. 10.000 slaver har der arbejdet her for at det
hele kunne fungere.
På vej til metroen så til enden af Circus Maximus. Vi kunne se den store
græsmark, hvor hestebanen har været. Herfra tog vi metroen hjem. Vi var lige
oppe i lejligheden at vende inden vi gik ned i restauranten overfor, Monte Arel.
Vi fik samme bord som sidste gang, så vi føler os rigtig som stamkunder.
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Sikke smart man kan parkere en lille
bil.

Den grønne og stille side af bymuren.

Drususbuen resterne af en akvædukt
fra 200-tallet.

Bymuren hen over San Sebastiano
byporten
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Begyndelsen på Via Appia Antica.

Quo Vadis kirken. Stedet hvor apostlen
Peter ifølge overleveringen så Kristus i
et syn og kom med sit berømte
spørgsmål: ”Domine, quo vadis?” og fik
svaret: ”Jeg går tilbage til Rom for at
blive korsfæstet”.

I kirken ses Kristi fodaftryk, som minde
om Peters syn.
Pigerne jublede med begejstring:
”Jesus var platfodet!”.

Frokost i San Callisto parken – et
stykke land ejet af Paven.
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Man måtte ikke fotografere nede i
katakomberne. Her ses toppen af den
underjordiske kirke ved San Domitilla
katakomben.

Pigerne har døbt disse: ”selvkørende
trillebør”.

Vi parkerer mor på trappen ved Cecilia
Metellas gravmæle og glæder os til en
lang spadseretur ud af Via Appia
Antica

Jeg havde rigtig glædet mig til turen.
Også pigerne syntes her var
stemningsfuldt da vi kom fri af husene.
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Men snart begyndte det at regne og vi
besluttede at vende om.

Vi finder en kaffeautomat i en
planteskole. De lokkede os indenfor
med et skilt som sagde: Toilet.

Stemningsbilleder
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Vi tager bussen tilbage. Der er helt
ufremkommeligt pga. den megen trafik.

Endelig tilbage ved San Sebastiano
byporten.

Caracallas termer – ufattelig stort.
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Enden af Circus Maximus.

Hjemme på Via Castelfidardo. Der er
mange trappetrin op til vores lejlighed
– over 100, så mor sørger for at køre
med elevatoren. Pigerne nyder at tage
trappen ved siden af og komme først
op.
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Fredag 6/4 2007
Vækkeuret ringede allerede kl. 6:00. Grunden til vi stod tidligt op var, at vi
håbede på at komme hurtigere ind i Vatikanmuseet, hvis vi mødte tidligt op.
Men ak, da vi kom frem kl. 8:30 stod der allerede en lang række. Så vi endte
alligevel med at måtte vente 2 timer. Inde på museet var der en utrolig vrimmel
af mennesker alle vegne. Men der står også i vores rejseguide, at museet er en
stor indtægtskilde for Vatikanet. Vi fik set det Sixtinske Kapel og en lille del af
samlingerne. Mange steder er salene så flotte, at de næsten er mere
spændende i sig selv, end de udstillede genstande. Vi gik rundt til kl. 14. Så
længtes vi efter at komme ud i den dejlige sol.
Vi gik til Piazza Navona. Her kiggede vi på folkelivet og gøglere, og sad og
spiste en is i det dejlige solskin. Så gik vi videre til Pantheon. Her viste der sig
at være lukket for turister pga. der var en gudstjeneste deri. Surt, men vi ville
ikke vente over en time på at komme ind. I stedet tog vi en bus tilbage til Piazza
della Republica, hvor vi var inde og se Santa Maria degli Angeli kirken bygget i
ruinerne af Diokletians termer.
Vi var tilbage i lejligheden kl. 17. Her fik vi en kop te og en kiks inden pigerne
gik i gang med at skrive dagbog, mor gik i bad og Erik og jeg gik ned for at købe
ind.
Efter aftensmaden fortsatte pigerne og jeg skriveriet. Det kniber for pigerne at
blive færdige. Nu i aften var det ikke fordi de var trætte – der gik vittigheder og
pjat i den.
Jeg var imidlertid meget træt. Vi gik allerede i seng kl. 21:30.
Vi står i kø foran Vatikanmuseet.
Der er mange flotte sale. Man må ikke
fotografere i det Sixtinske Kapel.
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Vi sender et postkort til far.
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Den berømte trappe ud fra museet.

Piazza Novona.
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Vi ville gerne have været inde og se
Pantheon kirken.

Men her var lukket pga. gudstjeneste,
så vi kunne kun kigge ind ad døren.

Santa Maria degli Angeli. En kirke
bygget i ruinerne af et romersk bad.
Søjlerne stammer fra badet.
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Lørdag 7/4 2007
Da vores kufferter var pakkede, gik Ida og Erik ned til hovedbanegården for at
hente den bil vi har lejet. Ida ringede til os i lejligheden, da de havde fået bilen.
Det var tegn til os tre, at vi skulle bære kufferterne ned på fortovet og smække
os ud af lejligheden. Der var heldigvis en ledig parkeringsplads lige overfor, så
det gik lettere end vi have frygtet at få bilen pakket. Nogen gange er en bil nødt
til at blokere vejen medens der læsses af eller på, for der er ikke andre steder at
holde. Selv om vores vej er forholdsvis stille, så havde vi alligevel grublet lidt
over det i forvejen, hvordan det skulle gå.
Ida var i vældig humør og berettede om, hvordan de havde måttet have hjælp til
at få den parkerede bil kørt ud. Som Erik sagde, så var den parkeret på
italiensk. Udlejningsmanden kørte mod bilen både for og bag adskillige gange
for at få den kørt ud. Men der er ikke nogen buler at se. Det er i det hele taget
en rigtig fin bil vi har fået. Fiat Croma hedder den.
Vi havde heldigvis ”Birgitte” – vores GPS - til at lede os ud på motorvejen og
sydpå.
Vi kørte direkte til Vesuv. Halvvejs oppe på bjerget fandt vi et sted at holde ind
og spise en hurtig madpakke. Sikken en snoet vej vi kørte op. Det sidste stykke
gik vi til fods af en sti op til krateret. Desværre var vejret diset, så Napolibugten
kunne vi ikke se meget af, men krateret var også en stor oplevelse i sig selv.
Det røg endda en lille smule derfra. Vi gik en god tur halvvejs rundt om krateret.
Mor sendte en SMS til Lillian og fik svar tilbage, at de var i Den Gamle By i
Århus. Lillian og Co. holder påskeferie i Auning, og kunne også fortælle, at far
har det godt på Elmebo.
Tilbage ved bilen kørte vi videre til Herculaneum. Vi håbede lige at kunne
komme en lille smut ind og se lidt inden de lukkede. Det viste sig imidlertid
vanskeligt at finde en p-plads til bilen. Trafikken viste sig at være om muligt
endnu tættere end i Rom. I vores søgen efter en p-plads kom vi til at køre ind i,
hvad der viste sig at være centrum med marked, boder, menneskevrimmel og
meget smalle gader. Der var ikke andet at gøre end tage det roligt og vente den
tid det tog at komme igennem det. Langt om længe lykkedes det os at finde den
officielle p-plads til turister til udgravningen. Og her var der masser af plads kl.
17. Der er åbenbart ikke andre end os der er så tossede at komme så sent. Der
var 1 ½ time til de lukkede, så det var meget tilpas at gå rundt. Udgravningen er
mindre og byen heller ikke så spændende som Pompei, men til gengæld er
husene langt bedre bevaret.
Da udstillingen lukkede kl. 19:30 gik vi tilbage til vores bil. Det var efterhånden
på tide at finde vores lejlighed. Tilkørslen til motorvejen var et kapitel for sig.
Betalingsanlægget var så smalt, at vi for en sikkerheds skyld klappede
sidespejlene ind. Bagved skulle vi lave en U-vending for at køre på rampen til
motorvejen – plads, der er der altså ikke for meget af nogen steder.
Det var ved at blive mørkt. Det var en flot køretur med mange lys fra byerne
langs kysten. Vi var fremme ved Pimonte kl. 20:30. Vi havde ret meget besvær
med at finde den sidste vej op til lejligheden. ”Birgitte” sagde, vi skulle dreje,
men vi kunne ikke se nogen vej. Til slut fik vi endelig øje på vejen. Den var
meget smal og gik langs en stenvæg. Ind med sidespejlene igen. Der var ikke
mange cm på hver side at give af. Men det lykkedes os at komme op. Her stod
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en stor familie klar til at modtage os. Lejligheden viste sig at være rigtig dejlig.
Og familien havde plukket mandariner, citroner og appelsiner i haven til os. Helt
fantastisk. Vi skyndte os at pakke nødtørftigt ud. Så gik vi ned i byen og fandt
en restaurant. Vi havde ikke lyst til det store tunge måltid kl. 22 om aftenen. Så
vi bestilte 5 forskellige bruschetta og byttede stykker af det, så vi smagte
hinandens.
Hjemme i lejligheden gik mor i bad medens pigerne og jeg skrev dagbog.
Klokken blev 24 før end vi var færdige til at gå i seng. Vi var alle rigtig trætte.
Vi pakker bilen

Vi fik udleveret stave til at hjælpe os
med at gå det sidste stykke.
Bagefter viste det sig at være nogle
snedige mennesker som forlangte leje
af stokkene da vi kom ned igen.

Vi kigger ned i krateret.
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Der er for diset til vi kan se ret meget
udsigt.

Tæt trafik i Herculaneum.

Udsigt over udgravningen i
Herculaneum.
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Her serveres mad.

Vandrør.

Fødevarebutik.
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Atriumhave.

Inde i et hus.

Udgravningen med Vesuv i
baggrunden.
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Vi modtages i Pimonte med friske
frugter fra værtens have.
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Søndag 8/4 2007
Mor og jeg gik en tur ned i byen for at se om vi kunne købe frisk brød. Men der
var lukket og stille overalt. Det er åbenbart om aftenen der er livligt her i byen.
Til morgen trissede kun nogle få ældre folk omkring. Så vi måtte vende om med
uforrettet sag. Men vi havde heldigvis brød nok at tage af i forvejen. Så
problemet var ikke så stort.
Efter morgenmaden tog vi bilen den korte køretur ned til Pompei. Her stod
hjælpsomme folk parat til at hjælpe os ind på private p-pladser. Fint nok, så
skulle vi ikke spekulere mere over det.
Vi traskede rundt i udgravningerne fra kl. 10 til 16:30. Selv om jeg har været her
for en del år siden kunne jeg ikke genkende ret meget. Byen er overraskende
stor og det er spændende at se de mange huse, teatre, templer, badehus,
sportspladser. Overalt er der detaljer at se; malerier på væggene, blyrør fra
vandforsyningen, mosaikker. Solen skinnede dejlig hele dagen. Vi sad i
arenaen i det store teater og spiste vores madpakke. Flere af de ting jeg endelig
kunne huske fra sidst jeg var her, var i mellemtiden blevet spærret af, så vi ikke
mere kunne komme ind i husene, men måtte nøjes med at kigge ind af døren.
Her er rigtig mange turister, så det er forståeligt at man vil beskytte husene mod
slid.
Stakkels Erik er begyndt at nyse i løbet af formiddagen. Han troede først at det
var allergi pga. sengetøjet i den nye lejlighed. Men senere på dagen så det
mere ud som en almindelig forkølelse. Medtaget det var han. Så han gik
nysende og snøftende rundt hele dagen. Egentlig var det planen, at vi også
skulle have været en lille tur på Nationalmuseet i Napoli. Men vi syntes alligevel
det var blevet for sent. + Erik og Ida var ikke så veloplagte. I stedet kørte vi
derfor tilbage i lejligheden i Pimonte. Pigerne var som sædvanlig bagud med at
skrive. Erik gik i seng og sov. Mor og jeg gik en lille tur gennem byen for at se
om vi kunne købe ind. Men alting var lukket. Det eneste der skete i byen var
alle mænd var forsamlede om kortspil og snak. Jeg synes der er så sjovt at se
livet i byen. Jeg kunne bruge lang tid på at fotografere det.
Heldigvis var der pasta og tomater på dåse i lejligheden. Så det og 3 dåser
tunfisk blev vores aftensmad. Pigerne skriver løs om Pompei i deres dagbøger,
så det meste af aftenen gik med skriverier og at læse bøger.
Jeg var træt og skyndte mig i seng kl. 22.
Så smalt var der hvor vi kørte i mørket
i aftes.

Side 45 af 57

Gade i Pompei.
Det ses tydeligt, at husene her er langt
mere medtagne her end i Herculaneum. Til gengæld er Pompei langt større
og med en række spændende ting at
se.
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Det lille teater

Her boede en farver.

Faciliteter til træning af soldater.

Det store teater.
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Grave.

De berømte gibsafstøbninger af mennesker som omkom ved vulkanudbruddet.

Forum.
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Vettiernes hus er meget velbevaret.
Det er nu spærret af for turister. Jeg
kan huske jeg har været her inde da
jeg var her sidst.

Billede fra indgangen i Vettiernes hus.

Ting på magasin.

Hjemme på terassen.
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Hvor mon kvinderne er henne?
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Mandag 9/4 2007
I dag kørte vi tur i de lokale bjerge. Vi kørte langs kysten til Sorrento og herfra
tværs over halvøen til Positano. Mange steder langs vejen var der boder, hvor
vi kunne købe frugt. Vi holdt ind et sted og købte en kæmpe citron som gave til
far og klementiner og tomater til os selv.
Vi holdt også ind flere steder på en vigeplads for at nyde udsigten. Her er
virkelig flot. Vejret er stadig diset, så vi kan ikke se så langt. Men det er
åbenbart meget normalt med dis her i området. Så det var da godt, at vi ikke gik
efter at leje en af de mange lejligheder der reklamerede med fantastisk udsigt
over Napolibugten og Vesuv.
I Positano var det meningen, vi ville have stoppet for at gå en lille tur. Men her
var så mange biler alle vegne, at vi ikke kunne finde et sted at parkere. Erik
havde lugtet lunten og ville have vi satte bilen 3 km udenfor byen, hvor bilerne
begyndte at stå parkeret. Jeg troede vores sædvanlige held ville være med os.
Men end ikke en lille bitte plads til en snæver italiener-parkering fik vi senere
øje på. Så vi måtte nøjes med at fotografere medens jeg kørte.
På den anden side af byen ved Praiano fik vi øje på en ledig p-plads nede ad
en stejl vej. Hurtig beslutning – den ville vi have. Det viste sig at vejen førte ned
i en smal kløft og endte i en smal sandstrand mellem klipperne. Der var hugget
stier ind i klipperne, så vi kunne gå langs kysten. Her var rigtig flot og dejligt
varmt i solen. Vi nød at gå en lille tur og fandt en restaurant, hvor vi fik frokost.
Vi sad på en terrasse helt ud til vandet.
Da vi skulle videre valgte jeg at bakke tilbage op på vejen. Det var lidt af en tur
og Erik måtte stå længere oppe og dirigere. Jeg kunne ikke lade være med at
hugge bremsen i når mor råbte ”stop!”. Hun var godt nok nervøs ved manøvren.
Men vi nåede da op igen i fin stil.
Herfra var der ikke langt til Amalfi. Der var stadig lige mange biler alle vegne, så
vi prøvede end ikke på at finde et sted at holde ind. Trafikken sneglede sig af
sted. Vejen var smal, så der var ikke meget plads at køre på langs alle de
parkerede biler. Men en scooter er der altid plads til. De klemmer sig igennem
alle steder. Vi måtte trøste os med at det var en flot køretur. For det var håbløst
at komme ind og se Amalfi by.
Lige efter Amalfi kørte vi ind i landet op til Ravello. Her anbefalede vores bog en
have, der skulle være flot at se. Det lykkedes os at finde en parkeringsplads i
udkanten af byen. Erik hægtede ”Birgitte” af ledningen, og så brugte vi hendes
kort til at finde vej tværs gennem byen ad de smalle gader. Der var spændende
at gå her mellem husene. Haven, Villa Rufolo – byens store seværdighed viste
sig ikke at være særlig stor, men den var fin og hyggelig med blomster og
udsigt ned til kysten. Godt vi ikke skulle gå så langt i dag. Erik er stadig meget
medtaget af forkølelsen. Han er bedst til at sidde på en bænk og pudse næse.
Pludselig løb der en hund rundt. Den havde en grankogle den gerne ville lege
pind med. Sikke pigerne og den legede. Den for rundt mellem blomsterbedene
– og et par gange også igennem dem!
Det var på tide at starte hjemturen. Det var der åbenbart også andre der syntes.
Så trafikken var om muligt endnu tættere til aften end tidligere på dagen. Vi
skulle tilbage gennem Amalfi. Her stod trafikken næsten stille. Det viste sig at
skyldes en meget smal byport man skulle igennem for at komme ud af byen. Og
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der satte åbenbart selv italienerne farten lidt ned. Hurtigt efter Amalfi kom
bjergvejen, som fører direkte tilbage til Pimonte.
5-8 km før vi var hjemme gjorde vi stop i en landsby. Vi kunne se der var mange
folk forsamlede der. Så det var nok gode tegn. Her fandt vi en dejlig restaurant.
Vi var aftenens første gæster. Klokken var jo kun lidt over 19 endnu. Så det er
lidt tidligt at spise efter den lokale rytme. Men det gjorde til gengæld, at pigerne i
deres nysgerrighed kom tættere og tættere på køkkenet. Og det endte med vi
alle stod og så på vores pizza blive lavet og, hvordan den blev bagt i ovnen. Så
det var jo nok så spændende at være med til.
Da vi havde spist kørte vi det korte stykke hjem til lejligheden. Her pakkede vi
vores kufferter, så vi er klar til at rejse i morgen.
Erik og jeg gik op og bankede på hos værten for at betale for vores ophold. De
inviterede os ind i køkkenet og ville gerne snakke lidt. Det var rigtig hyggeligt.
Det viser sig at den voksne datter der taler engelsk er færdig uddannet advokat
til sommer. Faderen lever af at synge på en restaurant i Positano. Han var
netop ved at øve sig da vi kom og bankede på. Den anden hjemmeboende
datter ser ikke ud til at tale engelsk. Moderen havde bagt en traditionel
påskekage som vi fik et stykke med ned at spise hos os selv. De fandt
ordbogen frem så de kunne forklare, at der var hytteost i midten af den.
Tilbage i lejligheden fik vi alle en kop te til værtindens kage medens vi kunne
høre manden havde genoptaget sin sangtræning.
Udsigt over Sorrento by.

Vi køber en kæmpe citron.
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Positano.

Vi parkerer ved en slugt ned til havet.
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Amalfi.

En snæver gade i Ravello.

Pigerne leger med en hund i Villa
Rufolo.
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Endnu en selvkørende trillebør.

Vi er ude i køkkenet og se vores pizza
blive lavet.
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Tirsdag 10/4 2007
Vækkeuret ringede tidligt og lidt i kl. 8 havde vi afleveret nøglerne og var parate
til at køre tilbage til lufthavnen. Værtsfamilien havde skrevet et lille brev til os og
gav os en pose citroner fra haven og balloner til pigerne. De ved ikke hvor godt
de skal gøre det.
Vi havde beregnet os god tid til køreturen. Der kunne være kø undervejs eller
andre forsinkelser. Heldigvis gik alt glat. Det sværeste viste sig at være at finde
ud af, hvor vi skulle aflevere bilen. Vi er godt nok hverken forvænte med tydelig
skiltning eller at ret meget står på engelsk rundt omkring. Men at der ikke var
noget skilt i den internationale lufthavn, hvor man skal aflevere udlejningsbiler,
det var alligevel tyndt. Heldigvis fik Erik øje på firma-skiltet med Europcar.
Herfra gik det glat med at aflevere bilen. Vi har kørt 690 km i alt.
Da vi havde fået tjekket vores bagage ind satte vi os ned og spiste vores
madpakke og drak det sidste vand inden resten skulle hældes ud pga.
sikkerhedstjekket.
Hjemrejsen gik planmæssigt. Vi landede i København midt på eftermiddagen.
Der var ret kort tid til mors fly til Tirstrup skulle afgå. Det lykkedes hende at
komme med. Hun ville jo gerne hjem i ordentlig tid. Men hendes bagage den
kom en maskine senere.
Hjemme hos os selv stod alting godt til. Pigerne for naturligvis ud til kaninerne
som det første. Vi har haft Connie og Skærbæks til at passe dem på skift. Og
Luna har også været forbi og muge ud i dag, havde hun skrevet på en seddel.
Så det var dejligt at komme hjem til det alt sammen.
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