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Deltakere: Eli og John Ormerod, Winnie Ormerod
Andreas Kolle, Tove Kolle og Svein Johannessen

Romaturen 2008
Vi kan dokumentere at vår tur til Roma virkelig var planlagt. Bare se hva som ligger ved siden av Svein
på bildet på side 2.

Her planlegger vi på riktig måte med Amaronevin og diverse bøker.

1-1

Her ligger Romaboken rett foran Svein, så det er ikke tvil om at vi planlegger selv om vi også drikker
rødvin.
1-2

På tross av grundig planlegging var jeg ganske usikker på hva jeg kunne forvente meg. En tur til Roma
med Eli, John, Winnie, Andreas, Svein og jeg ville utvilsomt bli en festlig opplevelse, men jeg var nok
mindre interessert kirker og desto mer interessert i å få maksimalt ut av Forum Romanum. For min
egen del må jeg si at turen innfridde ikke bare alle forventninger, men flere til. Jeg innså fort at jeg
bare kunne stille med åpent sinn. Jeg hadde ikke vært i Roma siden jeg var 13 år i 1958, og jeg lurte
på om jeg ville kjenne meg igjen. Det er ikke så enkelt å si, for jeg husker alle severdighetene, men
naturlig nok ikke hvor de lå.
Vi dro så tidlig som fredag 5. september, og jeg var nok litt nervøs for at det skulle bli for varmt. Det
ble det. Vi kom ned i 34 grader, og det er varmt. Det var femten grader hjemme i Oslo.

Her står Winnie, John og Andreas klare for å finne gaten. Jeg vedder på at Eli og jeg er og kjøper røyk.
Vi skulle lande på Fiumicino-flyplassen i Roma, og der hadde vi bestilt transport til hotellet, Virgilio,
slik at vi kom tidlig frem og kunne bruke resten av denne reisedagen. Så vidt jeg husker, toget vi nedover gaten fra hotellet rundt halv fire, og det var ikke mange skrittene før vi tok en hvil på ved en
fontene, men snart så vi Colosseum i det ikke så helt fjerne. Hotellet var i sannhet ikke noe å skryte
av, men vi hadde brukt mye tid på å finne et hotell med en beliggenhet som gjorde det mulig ikke å
kaste bort mye tid på transport og samtidig hadde en pris vi kunne tåle. Vi voksne oppdaget i ettertid
at vi bodde i gangavstand til så godt som alle severdigheter og at vi falt over det ene og det andre på
hver spasertur. I Paris får man trestjerners til en akseptabel pris, mens man i Istanbul knapt kan bo på
et firestjerners. Men Virgilio var jo beboelig siden vi i alle fall brukte så mye tid ute likevel. Det er
mangelen på uteplass og følelsen av å kunne bevege seg i avslapningstiden som jeg savnet. Det er
kanskje alt vi kan regne med i store, gamle byer?

1-3

Her har vi funnet gaten vår og venter bare på rekke og rad. Under er det en annen gate, Via Palermo
der hotell Virgilio lå.

1-4

Dette var rommet, og det var glohett og umulig å få sove. Men - men! Vi var i Roma.

1-5

Sa vi det var varmt? Her sitter hele gjengen på Piazza della Madonna dei Monti og samler oss til dyst.
Klokken er fire og vi skal til Forum Romanum.

Her er fotografene i arbeid, for se hva som kommer nå!

1-6

Vi hadde ikke gått mange minuttene fra hotellet før vi møttes av dette synet: Colosseum!

1-7

Her er Colosseum på nært hold. Det var nok ikke det som interesserte meg aller mest, for det hadde
jeg sett før.

Men det jeg gjerne ville se igjen, var Konstantins triumfbue, for den synes jeg er pen.
1-8

Her har vi både Colosseun og Konstantinbuen i det fjerne

1-9

Ellers har vi jo også Titusbuen som også befinner seg nederst ved Colosseum. Septimus Severus-buen
er aller øverst på Forum mot Kapitol. Den ser vi nedenfor, og den er også pen.

Andreas og jeg ble først ferdig og sto og ventet ved Septimus Severusbuen.

1-10

Her er en del bilder fra Forum Romanum. Det kan bli litt kjedelig, men de må med.

Her har vi rester av Saturntempelet og Vespasians tempel og i bakgrunnen skimtes restene av
Vestalinnenes tempel. Neste side er et pinjelandskap på Forum.

1-11

Augustus' hus var temmelig nyåpnet for publikum og dit måtte vi. Det så vi aldri i 1958.

Det var bare Svein som hadde godt nok kamera til å ta bilder i disse mørke rommene i Augustus' hus,
for han kunne fotografere uten blitz.
1-12

Her er Winnie i sitt ess. Det var Winnie som fortalte om Augustus' hus. Jeg hadde aldri hørt om det.

Dette er taket i et rom, fortalte Svein. Da er det kanskje ikke så rart at det er så lite igjen av
dekorasjonen. Når noe flasser, faller det som regel ned.

1-13

Svein trengte også en pust i bakken.

1-14

Vi ser opp på Palatinerhøyden der de rike og mektige patrisierne bodde. Jeg elsker denne vegetasjonen. Noe av det sterkeste inntrykket fra Italiaturen i 1958 var pinjeskogene.

1-15

Fra Palatinen mot Capitol.

1-16

Her ser vi oppover Via Sacra og en mengde tempelrester. Vestalinnetempelet er bakenfor til høyre i
bildet.

1-17

Bygningsdeler i jorden på Forum.

Her har vi et søylehode som minner om en korintisk søyle.

1-18

Over er restene av Saturntempelet med restene av Vespasiantempelet helt til høyre.
Under ser vi mot kapitolhøyden med Vittorio Emanuelemonumentet i bakgrunnen og resten av
Vestalinnenens tempel til høyre.

1-19

Det var altså glohett denne dagen og det fortsatte helt til den siste dagen i Roma. Det tok betydelig
tid å akklimatiseres, og selv merket jeg ikke bedring i varmeplagene før på søndagen. Denne
fredagen, samme dag som vi ankom Roma, var særdeles tærende på kreftene, så vi eldre levde nok
ikke helt opp til forventningene som de yngre hadde til første dags sightseeing. Meningen var at vi
både skulle rekke Area Sacra der kattenes fristed ligger, ved Largo di Torre de Argentina, Pantheon,
Santa Maria sopra Minerva, en av de få gotiske kirkene i Roma, men bare innvendig. Så skulle vi spise
og deretter ta en tur på Piazza Navona.
Da vi senere så på kartet og vi var akklimatisert og gikk energisk rundt i byen, så vi jo at dette normalt
hadde vært lett å gjennomføre. Det var kort å gå til restauranten, og egentlig lå jo Piazza Navona "to
skritt lenger vest". Men vi hadde gjennomgått Forum Romanum etter å ha valgt feil inngang og slitt
oss opp til en relativt uinteressant kirke, bare for å snu og finne den egentlige inngangen til Forum.
Også der måtte vi opp en stigning til Palatinen for å komme frem til Augustus' hus. Nedover var verst.
Knærne mine er ikke hva de har vært, og nedoverbakker er smertefulle.
Da Andreas og jeg gikk i forveien for å søke skygge bak og under Septimus Severusbuen ved
oppstigningen til Capitol, var vi vel relativt ferdig med Forum, enda det var utelukkende for å gjense
Forum at jeg hadde vært villig til å dra til Roma. Likevel - det var mer fantastisk enn jeg hadde trodd,
og det ante meg at vi ville få flere fantastiske opplevelser i Roma. Vi ventet på de andre ved Septimus
Severus, og nå tar jeg bilde av troppene som samles før oppstigningen til Capitol og så fortsetter jeg
med kirken vi kom til ved en misforståelse og så samles vi på Area Sacra før denne fortellingen
fortsetter. Dette er bare første dag.

Her er tilnærmet hele gruppen samlet og til høyre går Via Sacra, så vidt jeg vet. Her tar man en siste
hvil før vi i tilfeldig orden trekker opp mot Capitol.

1-20

Her kommer etternølerne opp mot Septimus Severus.
1-21

Her er Forum sett høyt ovenfra.

1-22

Her er Eli inne i kirken San Sebastian som ligger temmelig bortgjemt utenfor Forum. Under er muren
mot Forum langs den relativt tunge bakken opp mot kirken.

1-23

Over enda noen vakre pinjer og under bløtekaken i kveldssol.

På Capitol begynte humøret å synke for en del av oss, så da var det å traske ned til Area Sacra sånn
passe fristende. Men vi ville jo helst klare å holde tempoet en liten stund i hvert fall. Vi trasket derfor
lydig ned og fikk altså med oss Vittorio Emanuele-monumentet før vi gikk til Torre di Argentina, for vi
var veldig interesserte i katteasylet der.

1-24

Dette er Area Sacra ved Largo di Torre Argentina, gammelt tempelområde og et katteasyl. Her får
kattene mat og legebehandling. Winnie fortalte også at det var faktisk her Julius Caesar egentlig ble
myrdet, fordi senatat av en eller annen grunn holdt til nettopp her i den perioden. I så fall er dette
betydelig underkommunisert av historikere, synes jeg.

Her ser vi i hvert fall én av asylantene. De gjemte seg godt og trakk inn i skyggen i denne varmen.

1-25

Nå går vi herfra, for nå skal vi på en god restaurant, men først enda et par gode venner.

1-26

På dette tidspunktet ble det altså eldreopprør. Vi ville ta drosje til restauranten og begge de unge ble
forferdet. "Det er da ikke langt!" sa de, men på dette tidspunktet var eldregarden så slitne at de unge
hadde mistet sin kredibilitet, og Eli, John og Svein tok drosje. Jeg merket at kvelden seg på og varmen
var i ferd med å forta seg, så da Andreas sa vi ville passere Pantheon, lot jeg meg overtale, for det var
det andre jeg ville se her i Roma.
Her er mitt første syn av Pantheon, for den så vi ikke da vi var i Roma i 1958. Det var som
ungdommen sa, en snublelengde fra Largo di Torre Argentina. Her står vi altså på Minervaplassen
som sikkert har fått navnet sitt etter kirken vi ikke ser til høyre i bildet, nemlig Santa Maria sopra
Minerva. Navnet betyr at Mariakirken ble bygde oppå et Minervatempel, men det stemmer visst ikke
helt. Det er egentlig et Isistempel kirken er bygt oppå. Kirken er et av de ytterst få gotiske kirker i
Roma, men det må man inn for å se. Utenpå ser den mer ut som et renessansebygg. Den merkelige
obelisken på elefantryggen utenfor kirken er faktisk tegnet av Bernini. Bildet på neste side viser
kirken med renessansefasaden utvendig og der ser vi tydelig obelisken også. Dette bildet tok Svein på
hjemveien fra restauranten, og det er derfor det er så mørkt. Først tar vi et bilde til fra Pantheon og
så får vi se kirken innvendig i all sin barokke prakt.
Det nederste bildt på neste side er fronten på Pantheon og der stilte Winnie og Andreas opp friske og
opplagte, mens jeg altså hadde kommet meg nok til å ta bilder. Men denne dagen ble det ikke bilder
innenfra Pantheon, for selv om jeg gikk inn og tok noen bilder, ble de så utydelige at de bare var å
kaste. Vi får se mer av Pantheon senere.

1-27

Utsiden av Santa Maria sopra Minerva med sin Berniniobelisk stående på en elefant. Bildet tok Svein
på tilbaketuren. Under er Partheon med Winnie og Andreas i forgrunnen.

1-28

Her ser vi tydelig den gotiske stilen i Santa Maria sopra Minerva. Selve kirken skal være bygget på
1200-tallet og den skal være stinn av middelalderkunst. Det fikk vi ikke med oss.
1-29

Her er vi endelig fremme på restauranten som hadde meget god mat. Men Eli og jeg måtte røyke ute.

Dette er slutten på første dag. Vi i den eldre garde tok drosje hjem, mens Winnie og Andreas gikk
hjem.

1-30

Dag 2 i Roma lørdag 6. september
Lørdagen fortsatte med samme varmen som dagen før. Det var svakt disig, så solen stekte ikke så
forskrekkelig som på Forum, men varmen var like intens med sine 34 grader. Det er på grensen til hva
jeg tåler, og i Spania ble jeg som regel syk eller ute av stand til å røre meg ved slike temperaturer. Det
sies at varme oppleves individuelt forskjellig, og jeg er meget varmeømfintlig. Jeg tror nok også
luftfuktigheten har en del å si, for 42 grader i Las Vegas og Alice Springs er ikke på langt nær så
trykkende og kvelende som 34 grader i Roma. Tilsvarende var 32 grader i Singapore aldeles
forferdelig, men da hadde vi tross alt vært i Alice Springs og Uluru flere dager tidligere, så da var vi
allerede akklimatisert med hensyn på varmen, så det ble jo bare den maksimale luftfuktigheten å
forholde seg til.

Hele følget ble foreviget av Andreas. Tove har lånt hatten til Eli, for noe måtte man ha på hodet i fall
solsteken satte inn igjen. Svein stiller i sin australske skinnhatt.
Denne dagen hadde vi et program som vi tenkte ville svale oss. Vi skulle på båttur på Tevere, og det
pleier alltid å være vinddrag på vannet, i hvert fall trodde vi det.
Hver dag gikk vi nedover denne gaten og da støtte vi alltid på Trajansøylen. Vi passerte rett forbi det
forholdsvis nyåpnede Trajans forum og marked. Dette er et flott syn å møte på vei til byens sentrum
og Vittorio Emanuele-avenyen. Her ser vi noen flotte bløtekakebygg på høyre side. Den hvite
bløtkaken heter Chiesa cattolica ss nome di Maria og den andre, lys oransje heter Santa Maria di
Loreto. De er ikke kjente. De fjernet jo Trajans statue på toppen og paven beordret en statue av St.
Peter der oppe i 1587. Søylen er bygget i marmor fra Carrara, som regnes som ekstra fin.

2-1

2-2

Dette er en detalj av Trajansøylen. Den er virkelig flott!
2-3

Av en eller annen grunn måtte Eli, John og jeg vente på de andre før vi gikk til fergen. Da gikk vi
innom denne lille restauranten, og kan jeg stole på kameraet, tok jeg disse bildene av Eli og John
lørdag 6. september kl 11:37.

Senere gikk vi i samlet tropp til fergestedet som vi ser på bildet. Dette var en offentlig ferge og det er
som regel det beste, for de går ofte lenger enn private cruiseselskap.
2-4

Det var herfra et sted vi skulle ta båten. Under ser vi litt av Tiberøya og jeg tar med noen broer over
Tevere for å få med et inntrykk av elven før vi tar turen oppover. Tiberen eller Tevere?

2-5

Fossefall i Tevere/Tiberen. De fargede tingene i vannet er plastflasker. Vi lurte svært på det.

Her er vi allerede ombord på fergen på vei oppover og vi ser typen ferge øverst på neste side.

2-6

Under ser vi alle unntatt fotografen ombord på fergen og vei oppover Tiberen eller Tevere.

Nå begynner en del sightseeingbilder, men turen på Tiberen er mer landlig og mindre bypreget enn
turen på Seine.

2-7

Her er en av de mange broene, og under ser vi hvordan Castel St. Angelo ser ut fra under broen.

Vi tar med flere inntrykk fra turen på neste side.

2-8

2-9

Her har vi en kuppel over denne flotte broen. Hvilken kuppel? Det er så mange.

Dette er Justisdepartementet. For en grandios bløtekake og på neste side en gotisk kirke.
2-10

Under elvebredd med murer, trapper ned til vannet og et yrende fugleliv.

Her har vi en av elvebreddene med flotte murer og trapper ned til vannkanten. Ikke uventet var det
et yrende fugleliv her.
2-11

Slike landskaper var typiske for denne turen. Under er det enda et slikt frodig felt.

2-12

Her ser vi at vi nok er ute av bykjernen. Under er det rene landsbygda.

2-13

Denne statuen av Jomfru Maria ble oppført i 1953. Offisielt heter den Salus Populi Romani (Vår frue,
helbred til det romerske folk).
Nå var vi ved fergeturens slutt, og vi ankom Mussolinis olympiske anlegg i god fasistarkitektur. Om
denne statuen er en del av dette, vites ikke. Da vi kravlet oss opp på elvebredden, var vi faktisk slitne
igjen på grunn av varmen. Vi har bare ett bilde fra Mussolini-arkitekturen, men det krever en hel side
og er ikke særlig talende heller, så vi dropper dette.
Dette var også vendepunktet for hvor mye plaget vi var av varmen. Da vi surret rundt utenfor dette
anlegget og forsøkte å finne en buss, lurte jeg på om vi ville klarae å komme oss hjem den dagen.
Kanskje måtte vi sitte og vente på at det ble natt og kjøligere slik at vi kunne ta oss hjem. På
italienske busser må man kjøpe billett før man går på, men hvor fikk man tak i billett?
Drosje, sa du? Glem det. Vi fikk ikke tak i noen. Enten gikk de ikke der vi satt, eller så var de opptatt,
de svært få som i hvert fall tilsynelatende var innenfor rekkevidde. Vi ble bare sittende, for
anstrengelsen med å komme seg over broer og inn i andre gater der vi kanskje kunne støte på drosjer
ble for mye.
Til slutt klarte Andreas både å få tak i billetter og dertil vite nummeret på bussen vi skulle ta tilbake til
Roma. Jeg håper bildet på neste side sier litt om våre lidelser og hvor fortvilet man følte seg. Var det
virkelig bare 34 grader? Hadde det ikke steget til 46? Det virket i hvert fall slik.

2-14

Det er ikke tilfeldig at det var jeg som tok dette bildet. Jeg følte meg flytende og ville ikke avbildes
slik. Ifølge apparatet er bildet tatt 14:31, og vi var ikke inne i Roma før nærmere kl 15.

Her kastet vi oss inn på første og beste pizzarestaurant for å få noe til lunsj. Nå skal vi ut på neste
etappe, Capitomuseet.
2-15

På vei opp til Capitolmuseet kl 16:47 til orientering. På dette museet er det så mye fint at vi bare kan
ta med et svært begrenset utvalg. Resten får nok overlates til kunstbøker.

Ifølge min DK-guide er det tre ting man må se på Capitolmuseet. Det er denne statuen, Spinario som
sitter her, ulvinnen og Caravaggios Døperen Johannes. Her kommer i fleng:
2-16

Her har vi det berømte bildet av Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610), en av
malerkunstens store enfant terrible. Han regnes som barokkmaler, men det finnes ingen bedre til å
håndtere lys og skygge som ham.
Han fikk utrolig betydning for malerkunsten, og mange skoler har forsøkt å kopiere stilen hans.
Imidlertid levde han en forferdelig liv med drikking og horer, hvilket jo var rent bagatellmessig i
forhold til et par drap han begikk. Han måtte rømme for å unngå straffeforfølgelse for en rekke
forhold, men noe sier meg at et slikt talent faktisk blir tilgitt uansett. Han ble ikke mer enn snaue 40
år, men han døde en naturlig død.
Mange undres på at det er nesten bare religiøse motiver denne uregjerlige maleren har malt, men
det hadde vel med oppdragsgiverne, vil jeg tro. Renessansen var over og de rike kjøpmennene kunne
neppe konkurrere med kirkens ressurser. Bildenes naturalistiske natur ble for mye for noen av
kirkens menn.

2-17

Er dette Salome, mon tro?

For et fantastisk tak.

2-18

Ulvinnen med Romulus og Remus. Marcus Aurelius' rytterstatue er et annet "must" ifølge meg.

2-19

Her er en sal med pave Innocens X og en sal med fatastiske malerier fra diverse slag. Under er en
detalj fra en av slagscenene.

2-20

Denne statuen av Amor og Psyke synes jeg også bør med. Den er yndig og er en romersk kopi av en
tilsvarende av Praxiteles.

2-21

Andreas påstår at dette er Bacchus, og ut fra druene kan man gjerne tro det. Men hodet er vakkert
som hos en kvinne.
2-22

Denne statuen av en såret amazone er også meget berømt.
2-23

Dette er nok gudinnen Artemis, eller Diana på latin.

2-24

Denne er et must. Den heter Døende galler. Det kan være en kelter, for de ble slått i Anatolia mellom
230 og 220 før Kristus. Dette er i alle fall en berømthet.

Disse er nok ekte greske statuer, i motsetning til dem vi har sett over.

2-25

Disse to statuene er såkalte kariatyder. Kanskje er de ekte greske, for de er litt gammeldagse i
formen.

2-26

Også dette hodet av Konstantin I er på mange måte et symbol for Capitolmusset, og da må det med.

Her er vi nede i en kjeller mellom to museer, og her var det mye merkelig, ikke minst astronomi og
naturfag.
Jeg avslutter Capitolmuseet med et bystegalleri som var utrolig. Det inneholder byster av flere
historiske størrelser, men det var vanskelig å finne hvem som var hvem.
2-27

Her er de portrettert både keisere, greske filosofer, matematikere og videre. De er nok neppe riktige
portrettbyster, nei. Det er vel derfor de plasseres slik, men det var utrolig morsomt å se dette. Vi har
mange flere bilder, men skal man få full glede av Capitolmuseet, kan man enten gå på internett eller
se i bøker fra museets mesterverk.
I dag var det lørdag og da må vi videre til Piazza Navona. Winnie og Andreas fortalte at det virkelige
livet på piazzaen er i helgen, fortrinnsvis på fredager og lørdager. Jeg tror vi eldre tok en drosje, men
det viste seg at det var svært kort å gå, for ungdommene tok oss nesten igjen. Det var ikke mange
minuttene før vi alle var samlet. Som sagt - etter noen dager i Roma oppdaget vi at avstandene var
svært korte og at vi stadig snublet over attraksjonene for hvert skritt vi tok.
Da vi kom til Piazza Navona, så det ut som på neste side. Bek mørkt, men med et yrende folkeliv. Det
fantes selgere av alle typer som hadde varer og leketøy jeg aldri har sett før. En av dem hadde noe
som snurret rundt og lagde fargede lyssignaler. Vi har et bilde av ham på side 22. Det var ikke mulig å
fange opp disse lyssignalene med kamera, selv ikke med Sveins.
På side 23 har vi et bilde inne fra den merkelige butikken der jeg kjøpte karnevalsmasken min. Den
slepte vi senere rundt på overalt, også til Sorrento, for den ville jeg ikke sende i posten.

2-28

Øverste bildet gir et inntrykk av folkelivet og det nederste viser en av fontenene. Den mest kjente var
under restaurering, og vi har ikke noe bilde. Bare Sveins kamera var lyssterkt nok til å ta bilder her.

2-29

En fantastisk figur på Piazza Navona, altså en av disse som sitter musestille, Vedkommende kunne ha
vært en del av fontenene her.

2-30

Her studerer Winnie, John og Eli den lokale kunsten, og under gjør Tove et mislykket forsøk på foto.

I forgrunnen har vi en av de mange selgerne som faktisk var meget underholdende med sine
merkelige saker.

2-31

Nærbilde av figurer fra fontenen på Piazza Navona, Her driver de med oppussing.

2-32

I denne merkelige butikken helt på hjørnet av plassen kjøpte jeg den blå karnevalsmasken.
2-33

I en bakgate fant vi et hyggelig sted med god mat, Ifølge dem som vet, er det uforholdsmessig dyrt på
selve Piazza Navona. Vi dro hjem med drosje, men Winnie og Andreas gikk som vanlig.

2-34

Dag 3 i Roma søndag 7. september
Søndag er det loppemarked i Roma, og Eli, John, Winnie og jeg skulle dit, til Porta Portese. Det var et
stykke å gå, og vi burde være der tidlig, for godbitene, om det var noen, ville gå først. Det ene bildet
jeg har fra markedet er vi ikke med på en gang, men det er tatt kl 10:14, og da må vi ha startet tidlig,
for det var langt å gå.

Her tilbrakte vi noen timer, for vi var ikke ferdige til den italienske, ekte loppemarkedsdelen med
brukte gjenstander før over 12. Da ringte vi Svein og Andreas, for de ville ikke være med på
markedet, men dro på fotosafari i stedet. Jeg må nok si at resultatet av denne fotosafarien ble heller
magert målt i antall bilder. Jeg tror nok jeg har flere gatebilder selv.
Men den lange spaserturen til Porta Portese hadde sine høydepunkter. Vi oppdaget det ganske klart.
Hvor man enn beveger seg i Roma, støter man straks på et eller annet av stor interesse,
Først så vi Den tarpeiske klippe, og selv om den ikke var så mye å se på, står det jo stor respekt av
den. Det er ikke langt fra Capitol til Den tarpeiske klippe, sier man og snakker om noens fall fra
makten og dødsstupet utfor. Men det var faktisk ikke særlig fysisk langt heller.
Deretter kom vi til Marcellusteateret og der skal jeg ta med noen kostelige bilder. Der har de bygget
boliger på toppen av den eldgamle institusjonen. Det er mye med Roma man ikke hadde kunnet
tenkt seg.
Da vi krysset Tiberen, så vi også Ponte Rotto, visstnok den eldste steinbroen i Roma. Rotto betyr
ødelagt, noe vi snart skal se.

3-1

Dette er den tarpeiske klippe, og den ser kanskje ikke så imponerende ut, men vi har sett den.
3-2

Dette er Marcellus-teateret, og som man ser, har de altså bygd boliger på toppen. Bildet under er
hentet fra internett, for da får man med den søyleresten som står igjen også.

Vi spaserte videre ned til elvebredden og krysset en av broene over Tiberen. Mens vi gikk dit, så vi
altså Ponte Rotto, den eldste steinbroen i Roma. Jeg har et middels bilde av den, men tar et fra
internett som gir bedre detaljer.

3-3

Her er en detalj fra Marcellusteateret. Søylene er fra Apollontempelet der romerne pleide å
oppbevare stjålne greske statuer.
3-4

Her er altså Ponte Rotto, eller Ponte Aemilius som det står på Wikipedia. Den er fra 200 f. Kr.
Da vi gikk på markedet, tok jeg ingen bilder, bortsett fra det ene foran. Det var jo dumt, for det
hadde sikkert vært fint om jeg hadde benyttet anledningen til å ta bilder av alle som var med på
markedet. Det er slikt man tenker på i ettertid, og det var heller ikke min beste dag. Riktignok tålte
jeg varmen bedre, men jeg var meget uvel i kroppen av andre grunner.
Etter at vi var ferdige på markedet og Eli hadde funnet noen håndarbeidede håndklær og duker,
spaserte vi inn i Trastevere på jakt etter vann og et møtested med Svein og Andreas. Vi ringte dem,
men så kjente var de ikke at det gikk lett. Vi fant hverandre og spiste lunsj på en utsøkt delkat
restaurant. Det var merkelig nok en kjederestaurant, og jeg fant min livrett, salada preciosa eller
ricca, påstår Andreas. Ruccola, store reker, champignon, palmehjerter, høvlet parmesan i store flak
og så litt balsamico. Nå lager jeg ofte denne deilige salaten her hjemme.
Vi bestemte oss for å dra til Peterskirken, noe verken Svein eller jeg var så begeistret for, siden kirker
ikke er noe vi ofte oppsøker og Peterskirken er barokk så det holder. Var kirken like stygg som jeg
husket? Men jeg hadde ikke noe skikkelig bilde av sveitsergarden og jeg ville gjerne ha bilde av
Peterskirken med og uten kuppel, så vi eldre tok drosje og Winnie og Andreas gikk som de pleide.
Peterskirken, oppdaget jeg, var ikke var så stygg som forrige gang, og det skyldes kanskje at jeg i
mellomtiden hadde sett El Escorial i Spania, palasset til Filip den 5. Det er så heslig at man vanskelig
kan forestille seg det. Slik fantasi har de færreste. Det gjelder bare innvendig, for utvendig er det
strengt og goldt.

3-5

Først tar vi med resultatet av Sveins og Andreas' fotosafari. Bildet over er et blinkskudd tatt av
Andreas, Fontana del Babuino (bavian) i Baviangaten som går mot Piazza del Popolo. Fremme på
plassen tar de ett av Fontana della Dea Roma tra il Tevere e l'Aniene av Giovanni Ceccarini under.

3-6

Peterskirken med kuppel. Under Peterskirken uten kuppel.

Det sies at Bernini var så sjalu på Michelangelos kuppel at han med vilje designet fronten slik at
kuppelen ikke syntes om man så kirken fra inngangen.

3-7

Her er Petersplassen i full bredde. Bildet er tatt rett ved inngangen til kirken, og nå ser man til fulle
hvor stor plassen egentlig er.

Menneskene viser hvor enorme søylene er. Man forsvinner simpelthen. På neste side ses det
tydeligere.
3-8

Øverst er Laila og Tove foran søylene på Petersplassen sammen med mange andre, og under et heller
dårlig bilde av oss foran Peterskirken anno 1958, altså temmelig nøyaktig 50 år tidligere.

På neste side ser vi litt mer av søylegangen og statuene på toppen anno 2008.

3-9

Bak dette bygget ligger Vatikanet. Akkurat som forrige gang kom vi ikke inn i det sixtinske kapell. Det
var under oppussing. Vi orket heller ikke Vatikanmuseet, men jeg har noen innebilder fra
Peterskirken.

3-10

Dette er St. Peters grav. Her sitter Paven under messene. Vi har også bilder fra 1958 her, men det var
den gang en annen kvalitet på kameraene, så da ble bildet kornete og svart.
3-11

Familien Ormerod i Peterskirken. John er ikke god på dette, men så føler han seg sjelden god i kirker,
har jeg hørt. Under ser vi kuppelen.

På neste side ser vi et av sideskipene, og nå kommer også et par kunstverk på de følgende sidene.

3-12

3-13

Denne altertavlen er laget i meget fin mosaikk, og på neste side ser man tydelig hvorfor jeg ikke synes
Peterskirken er så lekker som renessansekirkene i Nord-Italia.
3-14

3-15

Fantastisk tak dette også.
3-16

Dette er en fulltreffer av sveitsergarden, så det fikk jeg ordnet. Svein var ikke med inn. Jeg tror han
fikk kø-aversjon, men han brukte tiden på plassen.

En detalj fra plassen.

3-17

Disse fotograferte Svein på plassen. Alle himmelretninger var der. Her tar vi to.

3-18

Her er Svein og Tove på Petersplassen foran fontenen i 2008, og under er Laila og Kjell på samme
sted, men fra andre siden anno 1958. Da var Kjell 43 og Laila 37 år.

3-19

Her tar vi enda to himmelretninger fra Petersplassen.

3-20

Her er et sceneskifte til Fontana di Trevi. Her skulle vi spise verdens beste is og finne et sted for å
spise middag. Vi ankom i dagslys og se hvor fullt det er av folk, nesten som et sjokk om man ser på
det øverste bildet. Under Panorama fra fonenen.

3-21

En detalj fra fontenen. Under en annen detalj.

3-22

Svein ser ikke ut til å ville tilbake til Roma og han kastet ikke en mynt i fontenen, tror jeg.

Men Laila og Tove ville tilbake i 1958. Og Eli og Tove i 2008

3-23

Winnie og Andreas vil også tilbake, enda de har vært der mange ganger.

3-24

Her spiser vi litt bak plassen med Fontana di Trevi.

I 1958 var vi sammen med en annen familie i Roma da også. Her er Tove og Laila sammen med Ingrid,
Fredrik og Mette Wildhagen i en romersk gate.
3-25

Vi avslutter med to nattstemningsbilder fra Fontana di Trevi.

3-26

Dag 4 i Roma, mandag 8. september
Denne dagen skilte vi lag store deler av dagen. Svein og Tove gikk for å lete etter kunstbøker fra
serien Classici dell’arte Rizzoli, siden Winnie og Andreas visste at disse fantes i de mangfoldige
antikvariatene i Roma.
Slik jeg forsto det, skulle John, Eli, Winnie og Andreas besøke diverse kirker, blant annet jesuittkirken
Gesu. Eli ville også shoppe og se hva denne merkelige byen bød på. Jeg ikke fikk tatt et eneste bilde
denne dagen. Jeg bar meg skakk og skjev på bøker, for jeg fikk til slutt tak i en hel del av bøkene jeg
lette etter, og de var tunge som bly. De jeg ikke fant, fikk jeg kjøpt i nye og andre versjoner, som
Caravaggio og Piero della Francesca. Men bøker er vanvittig tungt, og vi stavret hjem hardt belastet.
Før vi kom i gang med bøkene, endte vi på Piazza de Rotunda, plassen foran Pantheon, og der satte
vi oss ned på en liten kafé. Svein tok en øl og jeg tok en kaffe. Da benyttet Svein anledningen til å ta
bilder inne i Pantheon. Jeg åpner med et lekkert nattbilde av Pantheon fra første dag, for vi tok ikke
noe utenfra ved denne anledningen.

Bildene inne fra Pantheon på neste side er tatt av Svein, og det av taket er virkelig et mesterstykke.
Fra hvordan dagen for de andre ble, har jeg bare bilder Andreas har tatt, og de sier meg ikke så mye,
men de er hyggelige og det ser ut til at det har vært både morsomt og interessant. Men først altså
våre bilder inne i Pantheon.

4-1

Bedre bilde av taket i Pantheon kan jeg nesten ikke tenke meg.

Her er et annet interiørbilde som gir godt inntrykk av hvordan det ser ut. Jeg tar også med et siste
bilde. Jeg ble ekstra opptatt av Pantheon siden vi ikke så dette på den forrige Italiaturen.

4-2

Deretter begynte bokbæringen for alvor, og vi tok ikke flere bilder før vi alle møttes for å dra til
Trastevere senere på kvelden.

Her er Winnie og hun har det åpenbart bra.

4-3

Det har Eli og John åpenbart også, og se på disse på piazzaen!

4-4

Herlige hundevalper som ikke er redde heller.

Dette er åpenbart fra en av kirkene de besøkte.

4-5

Og her inntar de forfriskninger, men var det denne dagen Winnie og Andreas inviterte på hotellunsj?
Den var praktfull, velkommen og meget velsmakende. Men det kan også ha vært på tirsdag.
Senere dro vi til Trastevere der vi skulle spise.

Her er fontenen på Piazza Santa Maria de Trastevere. Folk samler seg ved fontener, det er sikkert.
4-6

Dette er fronten av Santa Maria di Trastevere da vi ankom, utvilsomt kl 18:57.
4-7

Det mest imponerende med denne kirken, var gulvmosaikken og takene. Et par eksempler.
4-8

Fantastisk gulvmosaikk, synes jeg.

4-9

Dette er et flott tak. Jeg fikk ikke hele på ett og samme bilde.

4-10

Her er et annet praktfullt tak.

Her er Tove og Andreas i Santa Maria de Trastevere.

4-11

Her avslutter vi dag 4 med middag i Trastevere.

4-12

Dag 5 i Roma, tirsdag 9. september
Dette ble vår "siste" dag i Roma, i hvert fall før vi reiste til Sorrento. Men Eli, John, Svein og jeg skulle
tilbake på lørdag, for på søndag gikk flyet hjem. Winnie og Andreas skulle bli noen dager til i
Sorrento, så totalt sett var dette siste felles dag i Roma.
Planen for flertallet var å ta bussen til Via Appia og til katakombene. Det kunne jeg unnvære, for jeg
har et nydelig svart-hvitt bilde av pappa på Via Appia og har man sett én katakombe, har man sett de
fleste, enda den som de andre skulle se, var nyere og flottere enn den vi så i 1958. De vi så, var San
Sebastian-katakombene.
Vi måtte på posthuset for å sende alle bøkene jeg hadde kjøpt. Vi gikk på nærmeste postkontor tidlig
om morgenen, men vi ble videresendt (av postfunksjonæren) til et posthus som lå omtrent ved
jernbanestasjonen. Pakker til utlandet var ikke betrodd et hvert posthus. Det var tungt å dra på
bøkene hele denne veien, og vi var glade da vi var fremme. Vi kunne ikke ha tatt mer feil. Jeg har
møtt offentlig ansatte som mener at de eier verden, men den gygra som satt og bestyrte denne
postluken, var på andre siden av den ytterste komedie.
Hun ville ikke snakke med oss, men om vi trodde vi fikk "spesialbehandling", tok vi feil. Nonnen som
kom etter oss i køen fikk så ørene flagret og ble sendt på dør med uforrettet sak. En middelaldrende
herremann forsøkte å snakke personalet tilrette for vår skyld, men talte for døve ører. Nei - ikke helt!
Dette var interessant! Damen som var den anførende, ga fullstendig blaffen, og hadde hun kunne
straffe denne mannen som snakket på våre vegne, hadde hun gjort det, men han hadde alle papirene
i orden, så da var det jo ikke så lett å gi ham en på snorketreet. Men det må finnes en type
mannsære vi kvinner ikke forstår. Talen fra den hyggelige mannen begynte å tære på den mannlige
kollegaen til gygra. Det var en utrolig prosess. Først så vi det på øynene hans, så myknet
kroppsspråket. Han begynte langsomt med bevegelser som viste at han kom til å ta imot pakkene.
Jeg skjønte at her fikk vi ha all verdens tid. Vi var redd postfunksjonæren ville hardne til når den
hyggelige mannen gikk. Men funksjonæren viste fremdeles en tilbøyelighet til å ville hjelpe oss. Vi sto
og ventet på at han skulle foreta seg noe vi kunne respondere på, for vi turde ikke si ett ord. Til slutt
tok han imot pakkene våre, fylte ut en rekke skjemaer og ba oss betale ca 1500 kroner. Det var en
lettelse!
Med så mange bøker maktet vi ikke ta med fotobagene også, og det angrer jeg på. Jeg skulle gjerne
ha hatt et bilde av gygra, så skulle jeg spandere glass og ramme og henge henne do.
Problemet er at når man kvitter seg med bøkene på den måten, mister man alle hemninger og kjøper
flere. Slik gikk det også med meg. Derfor måtte jeg også på postkontoret i Sorrento, og det forteller
jeg like godt her, for jeg vil bli ferdig med posten nå.
Jeg regnet med en tilsvarende forestilling fra posthuset i Sorrento også, og derfor gikk jeg innom for å
forberede meg til dagen etter da jeg kom med bøkene. Kan man sende pakker fra dette posthuset til
utlandet? Ja, var svaret. Når åpner dere? Ni.

5-1

Dagen etter kom vi med lange armer og tunge bokpakker. Det var faktisk mange som var i køen foran
oss, men mannen jeg hadde snakket med dagen før spratt opp fra plassen sin og skyndte seg ut på
gulvet for å ta imot bøkene. For en service! Det sto åpenbart ikke i postens arbeidsinstruks at det å
trakassere kundene var en plikt! Bedre service kunne jeg ikke ha fått på et syvstjerners hotell. Bøkene
forsvant hurtig og diskré og vi var fri for dagen.
Men nå tilbake til dag 5, den siste hele i Roma. Vi hadde en stående avtale om at hvis vi rakk det,
skulle vi bli med flertallet til Via Appia. Men vi måtte ringe og fortelle at det rakk vi neppe, for på den
tiden hadde ikke postfunksjonæren vist tegn til velvillighet.

Så dro de andre, og i sakens anledning tar jeg med dette bildet som viser en rest av den originale Via
Appia i Roma. Dette var en hovedvei som gikk sørover fra Roma og så gikk den inn i landet ved
Capua, ned til Taranto og over støvelhælen til Brindisi. Jeg har noen bilder som Andreas har tatt, og
de kommer her.

5-2

Her sitter John og Eli på bussen med mikrofoner i øret. Bildet er tatt 09:53

Jeg håper Andreas kan hjelpe meg med hvor dette er. Kanskje hjelper det at bildet er tatt bare seks
minutter senere enn bildet over.

5-3

Dette ser ut til å være Via Appia.

Kan det være inngangen til San Callisto-katakomben? Jeg husker ikkke dette fra 1958 i hvert fall.

5-4

Dette fortalte Andreas er et akvadukt.

Her sitter i hvert fall familien Ormerod og slapper av, og dette bildet er tatt kvart på elleve om
formiddagen.

5-5

Jeg lurer på om det var denne dagen Winnie og Andreas inviterte oss på lunsj på rommet og at de
hadde fått med seg de beste italienske smaker. I hvert fall var det en fantastisk lunsj
Og hva gjorde vi på formiddagen da de andre var i katakombene? Vi gikk på Trajans forum, et
forholdsvis nytt museum. Bildet under er fra nettet og viser forumet i all sin bredde og prakt.

Panorama av Trajans forum tatt fra Forum Romanum.
Her har det vært gater, så mye som 150 butikker, kontorer og boliger inne i komplekset, men nå står
jo bare steinen igjen. Den store krukken på øverste bilde er garantert ganske ny, men også dekorativ.
På neste side er en annen raritet. Det er faktisk jern, men jeg finner ingen forklaring på den.

5-6

Er det moderne kunst, kanskje?

Gaten på øvre plan

5-7

To bilder som viser oversikt over den nedre plassen.

5-8

Her er en av de indre gatene bak fronten av markedet.
5-9

Over trær tatt med telelinse fra Palatinen og under en del av søylene foran Trajans marked.

5-10

Det var artig å se, men det flotteste er likevel selve Trajansøylen som vi ser under.

5-11

Denne statuen heter Fontana del Tritone og den er laget av Bernini. Vi passerte den på ettermiddagen
da Winnie, Andreas, Svein og jeg skulle til Spansketrappen og til Villa Borghese.
5-12

Gatemadonna, en typisk detalj fra et hus vi passerte.
5-13

Her er et annet overraskende motiv fra en tilfeldig husdekorasjon.

5-14

Denne kirken, Trinita dei Monti er den som rager over Spansketrappen, og på nært hold er den ikke så
imponerende. Vi gikk ikke trappen, for vi kom fra baksiden, men på neste side ser vi utsikten.
5-15

Selve Spansketrappen begynner der rekkverket er på bortsiden av den store plassen.

Her ser vi kupler og typiske romerske takterrasser til høyre. Vi fulgte høydedraget videre mot Piazza di
Popolo. Det øverste bildet på side 15 viser litt av veien.
5-16

Et typisk gatebilde mot Piazza del Popolo.
5-17

Piazza del Popolo med statuen Dea Roma rett nedenfor. På andre siden av plassen er en tilsvarende
Neptunstatue. Vi skal inn i kirken Santa Maria di Popolo som er mest berømt for sine to malerier av
Caravaggio. Bildene har jeg hentet på nettet, siden fotoene våre ble mindre vellykket.

5-18

Det første bildet heter Paulus' omvendelse og det er malt i 1601.

5-19

Også det andre bildet er fra 1601, Sankt Peters korsfestelse. Ikke akkurat hyggelig og lystelig.

5-20

Denne altertavlen av Annibale Carracci (1560-1609) er meget kjent. Den heter Jomfru Marias
himmelfart og ble malt i 1590.
5-21

Fra hovedalteret i Santa Maria di Popolo. Carravaggio hang i et sidekapell.

5-22

Selve kirken Santa Maria di Popolo som vi ser øverst, er ikke noe særlig utvendig, men de to
tvillingkirkene på andre siden av plassen er festlige, synes nå jeg.
5-23

Vi skulle til Villa Borghese og se fantastisk kunst. Vi gikk oss vill, men kom endelig frem. De hadde en
spesialutstilling over Correggio (1489-1534) og han var virksom i byen Parma.

Vi kom ikke inn!!! Hvis vi ikke hadde kjøpt billett dager i forveien, måtte vi stå i en enorm kø, og det
var bare en time til stengetid. Vi måtte melde pass og kose oss så godt vi kunne i Borghesehagen.

Her går Winnie, Andreas og Svein. Det er en fantastisk vegetasjon, synes jeg.
5-24

Her trasker vi avsted og koser oss med ragende pinjer.

5-25

Typisk romerske husfarger!
Jeg husker ikke hvor vi dro for å spise denne dagen, men på bildet under er vi på leting etter
restaurant.

5-26

Her venter vi på noen, tror jeg, men hvem? Det er Andreas som tok bildet. Kanskje vi ble utålmodig av
ikke å finne restauranten? Vi fant i hvert fall denne under og der er det bra.

5-27

Vi gikk et stykke og traff på noen gateselgere som solgte bøker. Se hvor glad Tove er!
Så tok vi som vanlig drosje hjem.

5-28

Dag 6: tog til Napoli og Sorrento 10/9
Vi tok toget fra Roma Termini etter først å ha fått drosjer som kunne håndtere våre store og tunge
kofferter. Så satt vi på toget til Napoli. Bildet er tatt kl 08:52, så vi er ganske tidlig ute denne dagen.

Det synes ikke på bildet at toget var tagget noe aldeles forskrekkelig på utsiden. Også vinduet var
også tagget over. Turen tok vel noe over to timer, mener jeg å huske. I Napoli skulle vi ta en
forstadsbane videre til Sorrento og denne banen hadde det spennende navnet Circumvesuviana. Da
reiste vi forbi stoppesteder som Portico, Ercolano (Herkulaneum), Torre del Greco, Pompeii Scavi og
Castelmare. Så vidt jeg husker var det flere kjente stoppesteder, men det får holde. Jeg fikk vite at
om jeg tok banen tilbake til Ercolano kunne jeg få buss til ganske langt opp på Vesuv. Jeg lurte på å
dra tilbake, men en intens reise som dette skaper man ofte en dipp. Jeg var ikke frisk nok til å ta
denne turen, for det å se ned krateret på Vesuv hadde virkelig vært noe, men nok er nok.
Da vi endelig ankom Sorrento, var i alle fall jeg ganske trøtt og lite villig til å dra på den tunge
kofferten, men Winnie og Andreas sa at det var helt hensiktsløst å ta drosje. Det viste seg at de
hadde rett. Da vi ankom Hotel Plaza, innså vi det.
For et deilig hotell! Det var max moderne med italiensk design på sanitærutstyret. Alt var hvitt
unntatt sengetepper og gardiner som var i samme aksentfarge, hos oss var det klar grønt. Vi hadde
en liten, men åh så behagelig altan utenfor. Trettheten var som strøket av oss. Her var det mulig å
kose seg.

6-1

Dette kunne ha vært vårt rom! Under er inngangspartiet og vi skimter altanene. Jeg tror vi bodde i
tredje etasje. Vi kom i dagslys, men begge disse hotellbildene er tatt neste kveld og det er det jeg har.

Langs reiseruten så det ikke så velstående ut, men å komme til selve Sorrento var som å gå inn i en
helt annen verden. Så snart vi hadde satt fra oss koffertene våre, var det ut for å bese byen. Selve
Sorrento har ikke mer enn 16 500 innbyggere, og jeg vedder gjerne på at det er dobbelt så mange
turister. Det gjorde virkelig ikke noe, for vi gikk ikke oppå hverandre. Det var god plass

6-2

6-3

I denne byen bodde for eksempel Ibsen en periode. Jeg skjønner ham godt. Bildet under er hentet fra
nettet og viser Sorrento by med utsikt til Vesuv på den andre siden av Napolibukten.

Det var i et hus her i nærheten at Ibsen bodde.

6-4

Det var så idyllisk her at man kunne sitte og nyte det lenge, men vi skal ned til gamle Sorrento,
fiskehavnen.

6-5

På vei til gamle Sorrento stopper vi ved et lite alter.
6-6

På vei ned mot gamle Sorrento.

6-7

Fiskehavnen i Sorrento to ganger.

Selvsagt var det også turister her, men mye færre og alt virket litt mer opprinnelig.

6-8

Klart vi satte oss ned med en øl her!

Her arbeider de virkelig. Det er ingen turistkulisse.

6-9

Dette er arbeidsbåter, ingen luksusskip.

Her anbefaler jeg at man er forsiktig når man går ut på verandaen. Dette er kalkstein og det er sprøtt.

6-10

Utenfor de små butikkene i gamle Sorrento.

6-11

Et utsyn over havet før vi går inn til det moderne Sorrento og middagen.

6-12

Det er mange flotte plasser i Sorrento som gir mer velstående assosiasjoner.

6-13

Her er vi på en restaurant Winnie og Andreas kunne anbefale. Maten var meget god, og her avsluttet
vi første dag i Sorrento.

6-14

Dag 7 Pompeii torsdag 11. september
Dagen var temmelig varm. Vi rustet oss med et helt kobbel vannflasker og tok Circumvesuviana til
stasjonen Pompeii Scavi. Der gikk vi av, og da var det kort vei til det gamle Pompeii.

Det sies at huset ovenfor var en bordell, og under ser vi detaljer fra samme sted.

7-1

Øverst har vi visstnok et bakeri. Vel innenfor så jeg meg om etter noe kjent, og jeg fant disse fra
Apollotempelet.

Her i 2008 og neste side i 1958, altså 50 års forskjell. Alt er som før i Pompeii, bortsett fra at i 2008
går det et gjerde som holder publikum ute, mens mamma og jeg står på trappen og det er fri ferdsel i
1958.
7-2

Under er Apollotempelet anno 2008 og på litt større avstand på neste side.

7-3

Under er Laila og jeg på samme sted i 1958. Det er ikke vanskelig å kjenne seg igjen.

7-4

Via dell'Abbondanza, hovedgaten i Pompeii med små markedsboder.

Dette er Macellum, kort og godt en mathall ved Forum.

7-5

Romersk fotgjengerfelt

Dette er Pompeiis forum.
7-6

Dette er en imponerende peristyl i et imponerende hus.

Andreas i atriet et sted.
7-7

Et nydelig og fredfylt parti å trekke inn duftene på.
7-8

Disse er nok neppe ekte!

Her trasker vi av sted i Pompeiis gater.

7-9

Snackbar i Pompeii. Hullene er til å lage mat i. Det var mange av dem i byen, og Eli vil gjerne ta opp
yrket ser det ut som.

Vi er vel preget av varmen og støvet, men humøret er på topp.

7-10

Enda et overblikk over Forum.

7-11

Øvest et bilde av den berømte Alexandermosaikken på gulvet i Faunens hus. Originalen er flyttet til
museet i Napoli, så dette er bare en kopi. Under har vi en dekor fra et kjøkken?

7-12

Disse veggene ser nesten intakte ut.

Disse individene har vinger. Var man opptatt av engler i Romertiden?

7-13

Dette er vel en kriger.

7-14

Denne figuren falt Svein fullstendig for. Med så mye stein og død virker den så livsbejaende, sa han.
Denne figuren har gitt navn til huset den står i, Faunens hus. Det hører med til historien at Gerd,
Sveins mor, hadde en kopi av denne faunen hjemme hos seg.

7-15

En deilig privat hage i Casa di Octavio Quartio (adresse II,2,2 for spesielt interesserte).

Dette er overgangen fra huset til hagen i samme hus.
7-16

Gulvmosaikk med hund - Cave canem?

7-17

Dette er Pompeiis amfiteater for alt mulig rart. Under kommer vi inn på selve amfiet.

7-18

Palestra - et treningssenter for idrettsungdom.

Innenfor et gjerde lå disse vinrankene som dyrkes spesielt her og det lages vin kommersielt av dem.

7-19

Det er lite tegn til mennesker, men her er innbyggere i forstenet utgave. Det er jo ikke hyggelig, men
betegnende for det som faktisk hendte.

Her sitter to glohete trøttinger. Vi tar en pust i bakken, for det er mye igjen, ikke minst
Mysterievillaen.
7-20

Denne havnymfen er i, passende nok, Huset med Venus i en konkylie (Casa della Venere in conchiglia
II, 3,3).

Dette er hagen til Venus i konkylie-huset. Venus er skjult bak treeet til venstre i bildet.

7-21

Jeg falt også for disse delikate hageidyllene som Andreas fikk knipset. De er også hentet fra Casa della
Venere in conchiglia.

7-22

Et siste bilde fra Casa della Venere in conchiglia. Dette er på motsatt side av bildet av konkyliedamen,
ved atrium.

Dette huset, Casa dei Diadoumeni, hadde en søylegang rundt impluvium, noe som var riktig så fjongt
og uvanlig.
7-23

Et godt bevart bilde av en yngling, muligens en ung Bacchus, Apollon eller Narcissus.

7-24

Når det gjelder veggmalerier i Pompeii kommer man ikke utenom de talende sakene i bordellet. Vi
har mange bilder av dem, men de beste fant jeg på nettet.

Disse taler jo helt for seg selv. Det er blitt sagt at de prostituerte reklamerte for hvilke tjenester de
utførte og var spesialster på, men akkkurat disse er vel ikke så spennende. Ekteskapet var en trist
affære for begge kjønn, og bordellene var om ikke nødvendige, så en avlastning i hverdagen,
visstnok.

7-25

Vi avslutter med et atrium, for vi skal nå til Mysterievillaen etterpå.

7-26

Her trasker vi nedover gaten til Villa dei Misteri, Mysterievillaen som ikke er så mystisk, men har fått
navnet på grunn av de fantastisk vel bevarte veggmaleriene sine. Under fra atrium i villaen.

7-27

Her er et utsnitt av de mest kjente murmaleriene fra Villa dei misteri tatt av Svein.

Vi kom hjem fra Pompeii relativt tidlig. Disse bildene fra Mysterievillaen er tatt kl 14:30, og vi rakk
hjem for å ta en ganske sen lunsj på en aldeles herlig restaurant like ved hotellet og på den ganske
åpne plassen ved hovedgaten.
7-28

Senere på kvelden tok vi en drink utenfor hotellfoajeen, og vi fant sikkert et godt spisested, siden det
var så mange flotte. Jeg tror jeg vet hvor det var, men dette har vi ingen bilder av.
7-29

Etterpå gikk vi i smågatene og shoppet, og et bilde fra dette får avslutte dag 7.

Vi har vanvittig mange bilder fra Pompeii, men dette er et så stort kompleks at jeg fort fant ut at jeg
må henvise til bøker og oppslagsverk, for jeg har ikke peiling. Det antar jeg at alle forstår, og vil man
vite mer om Pompeii som ble rammet av vulkanutbruddet til Vesuv i år 79, er ikke minst nettet en
god kilde. De sier at Wikipedia ikke alltid er à jour eller pålitelig, men de har fantastiske bilder som
det er lett å kopiere for privat bruk.
Neste dag dro de fleste til Capri mens Tove dro til Amalfi.

7-30

Dag 8 Amalfi og Capri fredag 12. 09
Denne dagen gikk vi altså på postkontoret, og siden det gikk så greit, hadde jeg god tid til å rekke
bussen til Positano, trodde jeg, men den dro faktisk hele veien til Amalfi. Beklageligvis entret en hel
tysk videregående skole bussen. De sto som sild i tønne i midtgangen og jeg satt på gal side og så
knapt noe på veien til Amalfi.
Alle de andre inkludert Svein skulle til Capri, men der hadde jeg vært i 1958, så da ville jeg helst se
noe annet. Jeg har hørt mange berømme Amalfi-kysten, så da var det ikke vanskelig å velge. Alle bilder jeg har sett fra Positano er så betagende, særlig de som er tatt i skumringen. En annen sak var at
handlingen i John Websters elizabethanske drama The Duchess of Malfi faktisk utspiller seg i Amalfi,
men jeg tviler på at John Webster noen gang kom dit eller visste det sikkert. Det er nok bare dikt og
forbannet løgn, men Amalfi har vært et hertugdømme.
Det skal litttil at jeg blir bilsyk, men jeg trodde ikke det skulle holde helt til stoppestedet i Amalfi, for
det var ingenting å se, bare mennesker over alt. Slik hadde ikke en norsk buss kunnet kjøre!
Det jeg senere oppdaget da jeg dro tilbake med nette, små kystbåter i stedet for den fæle bussen, var
at Amalfikysten består av kalkstein. Den faller brått ned i havet og det er ingen strand å snakke om
langs denne kysten. Derimot er det rikelig med grotter. Capri har samme geologi, og det er derfor de
har sin blå grotte og nå også en hvit og en grønn. Mellom Positano og Amalfi har de enda en grotte,
Grotta dello Smaraldo. Som navnet sier, er vannet smaragdgrønt der inne.
For meg var dette en ny oppdagelse, for som 13-åring tenkte jeg ikke så mye over dette. Nå, derimot,
la jeg merke til enorme uthulinger i fjellsidene og grotteliknende klippetyper over alt i vannlinjen.
Fjellsidene er bratte, og siden vi også seilte gjennom et tilsvarende karstlandskap i Kina, var det mye
som liknet, men det kinesiske landskapet var formet av ferskvann.
Selve byen Amalfi var vel ikke en så stor severdighet, men det var noe med katedralen. Så vel fasaden
som deler av arealet innenfor hadde et umiskjennelig maurisk preg, syntes jeg. Jeg har slått opp for å
få en forklaring på dette, men intet tyder på Amalfi noen sinne er blitt erobret av maurere. Det jeg
finner, er at Amalfi som en av de eldste byene i dette området ble tatt av en tidevannsbølge, slik at
av det eldste Amalfi er bare katedralen igjen. Katedralen er blitt ombygd og påbygd flere ganger, og
på 1300-tallet ble den ombygd i såkalt arabisk-normannisk stil.
Byen var en rik handelsby, særlig under bysantinsk innflytelse, men som mange gamle byer, har de
hatt mange kategorier herskere. Normannerne var inne, og de italienske bystatene hadde også sine
krigstokt her nede. Selve Amalfi er i grunnen ikke så veldig spennende i dag. Det er katedralen som er
merkverdig. Den er viet til St. Andreas og er en ganske stor kirke. Innenfor porten inn finner vi også
arealer som mest minner om borggårder, og det går søyleganger langs veggen som er gotiske i sin
form, men minner mest om moskeer med sine fargede, rutete mønstre i buegangen.
Først vil jeg vise mitt første møte med Positano fra bussen på neste side. Her var jeg heldig og fikk litt
utsyn uten for mye armer og knær

8-1

8-2

8-3

På side 3 står vi på Piazza del Duomo og ser oppover trappen. Denne majestetiske trappen regnes
som en av domens viktige karktertrekk. Her blir også de mauriske buegangsløsningene klart synlige.

Øverst er vi innenfor søylegangen utenfor kirken, og nederst ser vi en borggård som faktisk minner
om Alhambra. Er det noe rart at vi synes dette ser mauriskpåvirket ut?
8-4

Inne i atriet i katedralen.
8-5

Interiør fra selve katedralen.

8-6

Katedralens klokketårn sett utenfra.
8-7

Denne fontenen med statuen av St. Andreas er den andre store severdigheten i Amalfi.

Vi avslutter Amalfi her med et bilde av ganske mye av byen tatt fra havneområdet. Her tok jeg båt
videre til Positano.

8-8

Her tar vi med Amalfis flagg som avslutning på besøket.

Her ser vi hvordan det er blitt dannet en enorm grotte oppe i fjellsiden. Jeg synes det ser nifst ut. Kan
taket ramle inn eller vil husene nedenfor rase ut i havet? Det kan jo hende at denne grotten ble
dannet i havflaten men så har landet steget. Da er den kanskje ikke så farlig, men her hadde ikke jeg
likt å bo.
På neste side ser vi en grotte i vannkanten, og det er slike vi finner på Capri og langs hele denne
Amalfikysten.

8-9

Her ser vi grotten nelt nede i vannkanten.

8-10

Dette er tatt ved ankomsten til Positano fra sjøen.

8-11

Denne byen er så fascinerende der den klorer seg fast i fjellet, og dette er tatt fra land.
8-12

Her er enda et bilde av Positano fra stranden. Der ser vi hvor vanvittig bratt det egentlig er.

Her ser vi at Positano i det minste har en strand, i motsetning til andre strekk langs denne kysten.

8-13

Nå var det på tide å dra, og spørsmålet var: skal jeg dra til Sorrento eller til Capri? Jeg fikk tak i Svein
på telefonen og vi ble enige om Capri. Her ser dere Capri fra sør mot vest fra Positano.

I 1958 kom vi med denne fergen fra Napoli, altså fra rett nord. På bildet fra 2008 ser vi den lavere
delen av Capri med Anacapri i disen bak. Fra Napoli i 1958 setter vi kursen rett mellom de to toppene.
Laila og Tove ser vi i siluett helt til høyre i bildet.

8-14

Øverst ser vi innfarten til Capri havn tatt av Andreas og under et nærbilde av noen av Capris dyrere
villaer. Her bor filmstjerner og andre berømtheter. Nurejev hadde også en eiendom på Capri.

8-15

Her er et nærbilde av den tettpakkede hyperturistfella ved Capri havn.

Dette bildet viser bebyggelsen i Capri by sett ovenfra fra Funicolare, eller taubanen, opp fra stranden
til torget der vi tok oss en øl og litt vin.

8-16

Her ser vi Funicolare, taubanen, bygd i 1907. Den går fra Marina Grande til Piazzettaen i sentrum av
Capri by. Vi oppdaget vi ikke taubanen i 1958, så vi tok bena fatt. Her er vi på vei oppover.

8-17

Også i 1958 kom vi opp på denne plassen i Capri by med kommunehuset i bakgrunnen. i 2008 satte vi
oss ned med forfriskninger, noe vi ikke hadde råd til i 1958. Den gang var det ikke så fullt av folk.

Her er det også utsikt ned til havnen på Capri fra toppen av funicolaren.

8-18

For et fantastisk karstfenomen! Det er antydning til stalakitter og stalakmitter i hulen.
8-19

Her ser man køen for å komme inn i Den blå grotte i 2008. Det var ikke så mye kø i 1958, men livlig
nok likevel.

8-20

Her sitter Winnie og venter på tur i 2008.

Så blått husker ikke jeg at det var. Det var også helt stille og ingen bølger da vi var der. Dette bildet
tok Andreas.

8-21

På Capri fornekter man seg ikke. Det er ikke nok med én grotte. De har funnet en grønn grotte også
for å få maksimalt ut av turistene. Over er inngangen til den grønne grotten og nederst får vi et
inntrykk av vannet inne i grotten.

8-22

Dette bildet er tatt på Sorrentokysten og viser i detalj hvordan kalklandskapet oppleves her.
8-23

Her tar vi med enda et fantastisk bilde av kalkfjellet.

8-24

Tilbake i Sorrento havn. Turen var ikke så sjarmerende, for vi dro med en diger og lukket hydrofoil.

8-25

Her er en mafioso, uten tvil!

Tilbake på hotellet skal vi gjøre oss klart til den siste middagen i Sorrento, for i morgen skal Eli, John,
Tove og Svein tilbake til Roma.
8-26

Utsikten fra verandaen på hotellet.
8-27

Her sitter vi ved den siste fellesmiddagen. Winnie og Andreas skal være tre dager til i dette paradiset
mens vi drar til Roma på lørdag. Vi skal fly hjem fra Roma på søndag.

8-28

Dag 9 til Roma lørdag 13 september

Vi returnerte slik vi kom, med Circumvesuviana til Napoli og derfra med tog tilbake til Roma Termini
og Hotel Virgilio. Det var jo en overgang i standard, men det var jo bare for én natt. Her er et bilde
tatt i full fart på Circumvesuviana.

Det er Vesuv i det fjerne, rolig nå, men huff hva det kan bli av det.
Nå er det egentlig slutt på felles opplevelser om man tenker på bilder. Da Eli og John fikk telefon fra
noen venner fra Arendal som ville møte dem til middag, sa de ja til det, men de insisterte på at vi
også måtte være med, og det var vi glade for. Men det blir aldri bilder av middagene hvis ikke
Andreas er med, så her mangler vi dokumentasjon. Sønnen i huset valgte restaurant, og vi møtte
dem så vidt jeg husker ved Fontana di Trevi, bare for å gå tilbake og til og med litt bortenfor hotellet
på den andre siden. Det var ikke anstrengende i det hele tatt, for temperaturen hadde sunket til 27
grader. Etter den varmen vi hadde vært utsatt for, ble vi nesten småfrøsne.
Eli og John hadde en del de skulle handle inn, ikke minst lekre italienske spesialiteter, så vi gikk hver
for oss før middagsavtalen. Da gikk det som det pleide å gå. Vi fant flere antikvariater og flere bøker.
Nå hadde vi ikke noe valg. Det var lørdag ettermiddag og posthusene var stengt for lenge siden. Disse
bøkene måtte med i kofferten.
Vi benyttet tiden til å gå litt rundt Quirinalen for det var like ved hotellet vårt. Fra denne turen har vi
noen ikke alt for imponerende bilder. Vi tar dem med for vår skyld, men andre er neppe interessert i
dem.
9-1

Det øverste bildet skal være fra borggården i Palazzo Quirinale som visstnok er den offisielle
residensen til den italienske presidenten. Under mot Piazza del Quirinale.

9-2

Vi finner verken hode eller hale på hva som er Piazza del Quirinale av disse bygningene her, men
dette inngangspartiet er i hvert fall laget av Bernini. Egentlig kom vi hit for å ta bilde av Castor og
Pollux-fontenen med obelisken. Obelisken er flyttet fra Augustus' mausoleum i 1588.

9-3

På forrige side viser fontenen som ikke er aktiv. Under en detalj fra statuen på andre siden.

Disse er tvillingene Castor og Pollux på latin. Disse statuene er mer enn fem meter og det er romerske
kopier av greske statuer av de samme, sier DK-guiden om dem.

9-4

Ellers trasket vi rundt hotellet da vi var kommet hjem med bøkene. Dette er også fra området ved
Quirinalen. Bildet under viser en mye nyere statue fra parken like ved Piazza del Quirinale.

9-5

Så avslutter vi med et typisk gatebilde i en trang gate ned mot Fontana di Trevi.

9-6

