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I svedekassen til Sicilien – Del 5 af 9 

 

Onsdag, den 22. juli 2009 (Alle veje fører retur til Rom) 

Så blev det dagen, hvor vi skulle stifte vores første bekendtskab med Rom. Jeg ville gerne have været af 
sted med den gratis shuttlebus kl. 9.00, men min familie sov så godt, at jeg ikke nænnede at vække 
dem. Efter lidt morgenmad, gik vi ned mod bussen kl. 10.00. Desværre stod der så mange i forvejen, at 
vi og 10 andre måtte vente på, at bussen havde været på Prima Porta stationen og aflevere 1. sending 
og komme tilbage igen. ”Biente minute”, skreg chaufføren, da han ræsede af sted ned ad den bakke, der 
går fra campingpladsen og ned mod tilkørslen til motorvejen. Det betyder vistnok 20 min., men allerede 
efter 12, var han tilbage igen og vi blev stuvet ind i den lille minibus (Selvfølgelig er den lille – ellers er 
det vel ikke en minibus?). Så gik det med italiensk fart mod stationen. Vi kørte sammen med en 
hollandsk far og hans 2 piger, en fransk far med mor og 2 børn samt en italiensk dame og hendes 2 
børn. Lisa stiftede i øvrigt et hyggeligt bekendtskab med den franske far, da vi sad og ventede på 
bussen. Maria og Lisa talte om, hvorfor det ikke var storetåen, der var størst og Lisa sparkede lige hen 
til, hvad hun troede var Jespers fod, men som viste sig at tilhøre den franske mand. Han og Jesper 
havde de samme flip-floppere! (Dét hedder de på hollandsk og vi synes det lød sjovt, så nu hedder det 
ikke andet…).  Da vi kom hen til billetlugen, gik et større cirkus i gang. Den franske familie ønskede at få 
oplyst samtlige muligheder for køb af billet til Rom og jeg gengiver til evt. fremtidigt brug: Man kunne få 
en en-vejsbillet til €3.  Man kunne også få en returbillet til €6! Man kunne så få mange variationer og 
temaet i forhold til, hvor længe billetten skulle gælde. Derudover kunne man købe en 3-dages billet, der 
gjaldt i alle toge og busser for €11. Man kunne også købe et måneds- og årskort, men det var vel næppe 
særlig relevant? Men så ved vi og franskmændene da dét. De købte i øvrigt en envejs til €3  
 
Vi købte en 3-dages billet, da vi havde planer om at se Rom i løbet af de næste 3 dage. Toget kom, og 
(naturligvis) stod der en ældre mand og spillede klassiske klassikere på violin. Han spillede nogenlunde 
og det kunne have været langt værre. Det fik mig f.eks. til at tænke på, om de spiller sækkepibe i togene 
til Edinburgh…? 
 

 
 
Toget kørte til Flaminio, hvor der er forbindelse til Metrostationen i det indre Rom. Vi havde udpeget 
Ottaviano som værende den station, hvorfra der var kortest vej til Vatikanet. Allerede for enden af 
trappen til stationen, stod de første unge – sandsynligvis studerende – og tilbød guidede ture rundt i den 
katolske højborg for kun €25 pr. person selvfølgelig. Men så kunne vi også springe køen over! I starten 
svarede vi høfligt nej tak. Efter 24. gang, hvor vi blev stoppet, var min tålmodighed ved at være brugt op. 
Men jeg besindede mig. Vi var trods alt på hellig jord.  
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Lige et smut om hjørnet og så var vi der ifølge skiltet. Det var et fantastisk syn, da vi kom ind på pladsen. 
Søjler, springvand og spiret af Peterskirken ramte vores svedne øjne. Men køen var lang. Flere 
hundrede meter og vi overvejede lige en ekstra gang, om vi ville byde os selv og børnene at stå midt i 
solen i hvor-lang-tid-det-nu-ville-tage. Til vores store overraskelse tog det mindre end 10 min.  
 

 

 
 
Vi nåede frem til en indgang, hvor vores tasker skulle scannes. Ligesom i lufthavnen. Da vi kom 
igennem, kunne man vælge flere forskellige indgange og vi tog den første. Vi gik ind i en gang og 
gennem en anden gang og hele tiden med en fornemmelse af, at det nok ikke var helt rigtigt. Vi endte 
med at komme ud den samme vej, som vi gik ind. Igen… en smule forberedelse havde såmænd nok 
ikke været af vejen, men 7-800 kr. for en guide var nok lige i kanten, når man ikke er mere interesseret 
end som så. Det kommer måske med alderen. 
 
Vi nappede en anden indgang og fandt dermed Peterskirken. Sikke et syn!  
 

 
 
Virkelig svært at tage billeder uden blitz mellem de mange, mange turister, der var derinde. Jeg har stort 
set også kun fået noget møg med ud. Men vi var der og vi så den storslåede ødselhed, som omgiver 
paven. Tænk, hvor mange mænd, kvinder og børn, der kunne brødfødes for de penge, det har kostet at 
etablere hele dette bygningskompleks – og holde det ved lige, ikke mindst.Men smukt var det og vi blev 
næsten helt højtidelige af at gå rundt derinde – og det tager ingen af os sikkert skade af. 

 
Vi fandt ud igen efter en times tid og blev enige om, at vi 
ikke ville give €13 for at komme op i tårnet af 
Peterskirken. Da vi slentrede ud af pladsen, kunne vi 
mærke, at sulten begyndte at ramme vores maver. Vi 
håbede, at vi kunne finde en lille restaurant, hvor vi 
kunne få en pizza eller andet at fornøje vores ganer 
med. Vi gik over imod en stor borg, som lå lige overfor 
Peterspladsen. Der var nogle små boder med 
drikkevarer og panini. Det måtte gøre det ud for mad i 
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en snæver vending. Vi valgte med stor sikkerhed den værste af dem. Brødet var så tørt, at ikke engang 
duerne kunne hakke de bidder i stykker, som vi kastede til dem.  
 
Nå, men der var også de sædvanlige ”stand-up’ere”, som havde klædt sig ud og stod på en skammel i 
solen og tjente penge ved at gøre noget sært, når folk gik forbi.  
 
Pigerne skulle selvfølgelig hen til den ene og så måtte farmand ryste op. Puha, det gik stærkt med at 
bruge penge. Det var næsten Al Bundy-lignende tilstande og der var ingen risiko for, at der gik møl i 
læderet i baglommen.  
 
Vi gik hen til Sankt Angelos Slot, som mere lignede en borg. 
Her kunne man komme helt op i toppen og se ud over hele Rom. Egentlig burde vi nok have købt et 
”Roma Pass”, som giver adgang til rigtig mange seværdigheder samt ”hop-on-and-off”-sightseeing 
busserne, der kørte overalt i byen, men det gjorde vi ikke. Vi var ikke helt sikre på, hvor mange af 
seværdighederne, vi kunne nå at se, og det var lige så nemt for os at tage Metroen rundt, som at sidde i 
en bus i Roms noget ildelugtende trafik. 
 
Vi betalte i alt €16 for at komme ind på borgen. Pigerne kom gratis ind. Vi gik op ad en hulens masse 
trapper og rundt og op igen, indtil vi stod i et kammer, hvor der var nogle gamle bøger og skrifter. Vi gik 
længere op og endte på ”taget” af bygningen. Sikke en udsigt derfra! Det fortrød vi ikke, at vi havde 
valgt.  
 

 
 
På vejen ned diskuterede vi, om det ikke var tid til at drage hjemad mod Camping Happy. Det var virkelig 
varmt og jeg svedte ned ad benene, selvom jeg stod helt stille. Virkelig en lækker fornemmelse! 
 
Vi gik mod Metroen og vi blev enige om, at det måske kunne være en god ide at tage lidt senere af sted 
dagen efter for at undgå varmen midt på dagen. Så kunne vi også blive derinde og spise aftensmad. 
Efter en lang og meget varm gåtur, nåede vi Lepanto stationen. Der var kun 1 station til Flaminio, hvor vi 
skulle skifte til et andet tog mod Primo Porta. Der holdt 2 tog på perronen, da vi kom frem. Vi havde ikke 
lige luret, at de begge kørte i samme retning og at Flaminio var start- og endestation. Vi måtte hen og 
spørge en mand – og igen med fagter og ingen engelsk, fandt vi ud af, hvordan toghalløjet hang 
sammen. Det ene tog forlod perronen og vi steg ind i det andet, der kørte 10 min. senere. Det blev også 
en varm tur. Vi aftalte at finde et supermarked og købe ind til aftensmad i Primo Porta. Vi havde næsten 
1 time, indtil bussen mod Happy kørte.  
 
Siesta er ubetinget nøgleordet midt på dagen. Bussen kørte halv fem og det eneste, vi fandt, der 
mindede om noget, hvor man kunne købe ind, var et minimarked, der åbnede klokken fire. Vi fik handlet 
og gik ned mod bussen. Til vores overraskelse holdt den der allerede og skulle lige til at køre. Lisa råbte, 
at de skulle stoppe og vi løb derned. Heldigvis fik vi lov til at stå op og en sød fyr tog sin datter på 
skødet, så Lisa og Maria kunne dele et sæde. En hollandsk familie sad og så sure ud over, at vi kom for 
sent, men de måtte jo se at blive glade igen! 
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Vi nåede frem i god behold med kylletter og tortellini i rygsækken. Vi fik hurtigt skiftet tøj og kastede 
vores svedne kroppe i swimmingpoolen og der lå vi i et par timer.  
Jesper og pigerne gik ned for at vaske op, mens jeg lavede mad. Vores naboer, de 2 par fra New 
Zealand havde ikke fået lavet deres bil, da vi kom hjem. De lå også oppe ved poolen og var lidt trætte af, 
at de havde måttet blive på campingpladsen i hele 2 dage for at vente på en mekaniker. Der skulle 
komme en ny kl. 17 og så blev det jo spændende. I mellemtiden havde de fået lov at låne én af de 
hytter, som pladsen råder over. Det var de til gengæld ikke så utilfredse med, da hytten havde air 
condition. Da vi kom tilbage fra poolen, havde de fået gang i motoren. Tilsyneladende havde de 
foregående mekanikere forsøgt at reparere kabinebatteriet, på trods af, at det nok var bilens batteri, der 
var noget galt med. De var glade. –Også for at snakke. Det er jeg også (!), så vi fik os en lang sludder 
om New Zealand og forskellen på vores lande. Jeg kunne have snakket med dem endnu, men min 
familie krævede noget at spise. Det ene ægtepar kom forbi, da vi havde spist og det blev til endnu en 
lang snak om deres liv efter, at de havde overleveret deres kvægfarm til deres sønner. Manden spurgte 
endda Jesper, om han var interesseret i et blad på engelsk. Det hed ”Farmers Magazine”. Det var lidt 
sjovt. Jesper takkede pænt nej. 
 
De ville køre mod Kroatien dagen efter og jeg kom til at sige, at vi måske kunne finde på at hive en 
ledning ud, så de ikke kunne starte – sådan bare for sjov og fordi de var godt selskab. Men tænk nu, hvis 
dyret ikke kan starte i morgen? Så får jeg travlt med at forklare, at det ikke er vores skyld… 
 
Vi ryddede af og jeg fik lov at skrive lidt, mens pigerne og Jesper gik i poolen igen. Da de kom tilbage, 
blev vi forkælet med creme på min skallende ryg og Jesper fik ordnet fødder. Vi er meget privilegerede 
og heldige at have 2 så søde piger! 
 
Dagen sluttede med Ringenes Herre 2 og beslutningen om, at vi tager bussen fra campingpladsen kl. 
14.00 i morgen. 
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Torsdag, den 23. juli 2009 (I tidselevator og tilbage til rødderne) 

Vi sov længe og det var nok godt for de let smertende fødder. Vores New Zealandske venner var ved at 
pakke sammen og forlade os. De var meget glade for at kunne komme videre men også for al den hjælp, 
de havde fået af pladsejeren. Han var blevet ved med at hente nye mekanikere, indtil han havde fundet 
én, der løste problemet.  
 
Vi fik morgenmad og lagde os op til poolen. Pigerne var stort set i vandet alt imens vi var der. Der kom et 
andet dansk par, som vi mente, vi havde set i fjernsynet i ét af de programmer, hvor 2 familier kan dyste 
mod hinanden om en rejse – f.eks. Rom eller Ribe. Måske var de på den tur, de havde vundet? 
 
Der sker ikke meget ved en pool og da klokken blev 13, besluttede jeg mig for at vaske de klorholdige 
væsker ud af kroppen og tage et bad, inden vi skulle af sted – vel vidende, at det nok var spildte dråber, 
da det er så varmt, at man sveder lige så meget igen efter 10 min. Men dejligt var det nu at lugte af 
sæbe et øjeblik. 
 
Vi gik ned til bussen og igen kom der flere campister, end der var sæder til. Vi tog pigerne på skødet og 
så var der 2 mere, der kunne sidde ned. Tyskerne på bagsædet havde også to børn med, men de følte 
ingen trang til at foretage samme handling. Jeg skal nu heller ikke gøre mig til dommer over, hvordan 
andre tænker… (Og så gjorde jeg det vist alligevel…?) 

 
 
Vi nåede Prima Porta og vi gik ned for at købe noget frugt og vand i en nærliggende bod, som vi havde 
set dagen i forvejen. Det viste sig at være en god idé, selvom det blev en tung rygsæk for Jesper at 
slæbe rundt på. 
 
På kortet havde vi udpeget den første ting, som vi gerne ville se. ”Time Elevator” hed det og skulle være 
en slags film om, hvordan Rom var blevet til. Indeholdt i prisen var også en guide og sådan én skulle vi 
have haft med fra starten… Vi skulle også lige hæve flere penge. Godt, vi ikke kan komme på netbank 
og se skaderne, før vi kommer hjem! 
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Vi gik og vi gik. Så gik vi lidt rundt og gik videre. Vi kunne ikke finde den rigtige gade. Da vi nåede det 
samme hjørne for 2. gang, blev vi enige om, at hvis det ikke lå ned ad næste gade, så ville vi opgive. 
Men det gjorde det! Vi købte billet til filmen om Rom samt en 5D-film om livets begyndelse. Vi så den 
sidstnævnte først og det var en helt vildt flippet oplevelse. Jeg har aldrig set en 5D-film før og der kom 
dyr og blomster farende i hovedet på mig. Lisa synes, det var lidt uhyggeligt, da vi ”fløj” gennem noget 
regnvejr og det rent faktisk regnede inde i salen! Det væltede rundt med dinosaurer og sommerfugle og 
sæderne bevægede sig selvfølgelig, så det var som om, at man ude at flyve. Det tog ca. 15 min. og var 
lige så underholdende som informativt. 
Da filmen var slut, skulle vi ud af salen og hen til hovedindgangen igen, hvilket bevirkede, at vi stod sidst 
i kø til den næste film om Roms tilblivelse. Det var også ret interessant og en god historie. 
 
Vi havde lovet pigerne noget at spise, da vi kom ud igen. Vi fandt en fortovsrestaurant, hvor der sad 
nogen og så nogenlunde glade ud. Det plejer at indikere kvaliteten. Blot ikke her, men man vinder ikke 
hver gang. Vi fik stillet vores sult og pungen blev igen lidt lettere. 
 

 
 
Vi havde aftalt, at vi skulle se Colosseum bagefter. Vi gik i næsten tre kvarter og på et tidspunkt synes 
jeg, at pigerne havde fortjent lidt lækkert, så vi gik ind i en slikbutik. Inden vi gik ud, spurgte vi 
ekspedienten, hvor langt der var. Han var utrolig venlig og pegede og snakkede italiensk, men vi forstod, 
at vi var gået i den stik modsatte retning af den kæmpe ruin! Vi var tæt på Pavapaladset og det var også 
smukt, men altså omkring en times tids gang fra Colosseum. Til gengæld ligger der en Flaminio 
Metrostation, som vi jo kender, lige ved siden af Piazza del Popolo, som jeg synes, at vi skulle benytte. 
Derfra kunne man komme til en anden station, der ligger lige ved Colosseum. Om Jesper blev ærgerlig 
over, at han havde set forkert på kortet, ved jeg ikke, men han synes i hvert fald, at vi skulle gå tilbage 
og blev fornærmet, da vi andre ikke havde mod på det samme. Han marcherede mod Metroen med en 
bemærkning om, at det var ren dovenskab, at vi ikke ville gå og så blev jeg fornærmet og irriteret over, at 
han kaldte mig doven og bare gik. Så fik vi også den første diskussion på turen!  
 
Pigerne hader, når vi diskuterer og det var egentlig lidt synd for dem, men jeg henholdt mig til, at vi 
skulle tage Metroen for deres små fødders skyld.  
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Vi sad lidt (hver for sig!) på en trappe på pladsen og kiggede på alle dem, der gik rundt. Et par 
blomstersælgere fik lidt ”amour” at føle, da de på meget anmasende vis, forsøgte at give mig en rose, 
som man umiddelbart tror, er gratis, men som bagefter viser sig at koste minimum €1 pr. stk. Men de 
skal jo også leve. Det blev bare ikke af mig, denne gang. 
 

 
 
Stemningen blev ikke meget bedre og vi tog faktisk hjem igen. Det blev af flere årsager en lang tur. Vi 
valgte at sætte os ind i et gennemkørende tog, som først kørte, efter de andre tog var kørt. Der var som 
en bageovn i kupeen, og så kan den skarpe læser selv regne ud, at dét bestemt ikke hjalp på humøret.  
 

 
 
Vi var på Prima Porta kl. 19.40 og vi troede, at bussen kørte kl. 20. Den kørte nu først 20.30, så det blev 
en lang time! Stationen er ganske trøstesløs og der foregår absolut ingenting i nærheden. Det er 
nærmest en slags mødested for busser, der skal videre.  
 
Endelig dukkede vores bus op og vi kunne komme hjem. Da vi gik fra bussen var chaufføren ved at 
skræmme livet af Lisa. Han gik op til hende og spurgte: Como te llama? (eller noget derhenad). 
Mine 3 års spanskundervisning fra gymnasiet har ikke, som hidtil antaget, været helt spildt. Han spørger, 
hvad du hedder, sagde jeg til Lisa og hun svarede ham pænt. Så spurgte han til hendes alder og det 
kunne jeg kun regne ud ved at fange ordet ”año”. Bagefter spurgte han, om vi kun havde piger! Jeg 
svarede ja og undskyldte mange gange… hrmpf! 
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Tilbage i camperen blev jeg enig med pigerne om, at en dukkert i poolen nok kunne køle temperamentet 
lidt og Jesper var nok heller ikke uenig og gik med. Det var dejligt svalende. Poolen lukker først kl. 22 og 
om aftenen er der både lys og ingen mennesker i vandet. Vi fik givet de spisende gæster lidt at kigge på 
til deres aftensmad og efter en halv times plasken, var det hjem og sove.  
Vandet havde endda blødt stemningen så meget op, at Jesper fik lov at smøre min ryg, fødder og ben 
ind i creme…  Vi er sjældent uvenner ret længe ad gangen, men er det ofte på de mest upassende 
tidspunkter! Ærgerligt for os, Colosseum, pigerne og dem, der måtte lægge øre til undervejs… 
 
Vores plads nede foran restauranten er ikke den allerbedste, når man gerne vil sove og naboen holder 
grillfest – eller hvad de nu holdte. Selvom det var underholdende at være vidende til, at italienerne 
forstår at more sig (højlydt!), blev det alligevel en smule anstrengende, da kl. blev halv et. 
Jeg faldt dog i søvn og har ingen idé om, hvor længe festen fortsatte. I morgen er der atter en dag og vi 
har lovet hinanden, at varmen og andre småting ikke skal bestemme, hvor meget vi skal se af Rom på 
den sidste dag, vi har hernede…! 
 

 
 


