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Rejsedagbog for værelse 458 
 
FREDAG - SIDSTE HISTORIETIME INDEN AFREJSE 

Som intro til vores rejse til Rom, har vi brugt en del historie- og religionsmoduler til at forberede 

os. Det sidste modul inden vi tog afsted, fik vi til at påbegynde vores dagbog. Vi var fem piger, der 

skulle sove på værelse sammen, når vi kom derned.  

Imens vi sad og snakkede, blev vi opmærksom på, at der måske skulle bruges en omformer for at 

kunne få strøm dernede. Derfor var en af os piger ude og bruge 200 kr. på en omformer. En af de 

andre ting vi snakkede om, var at en af os havde smidt sin blå sygesikringskort væk. Det var 

selvfølgelig et problem, da man genre skal have det med når man rejser til et andet land.  

Som afslutning inden vi tog hjem, besluttede vi hver især, at tage billeder af når vi pakkede. Som så 

skulle bruges i forbindelse med vores dagbog.  

 

 

MANDAG - REJSEDAGEN 

Efter ankomst til Rom kørte vi med bus til Hotel Ferrarese, som skulle være vores hjem de næste 5-

6 dage. Da vi ankommer viser det sig, at det ikke er muligt at få den værelsesfordeling, vi ellers 

havde regnet med. Derfor var vi 3 piger der endte sammen på værelse 458. Efter at have smidt 

bagagen ind og lige fundet os en smule tilrette, lagde vi os til at sove. Klokken var mange, og 

velvidende at vi skulle tidligt op næste morgen, sagde vi godnat.  
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TIRSDAG - HISTORISK RUNDTUR I ROM 

Da vi vågnede næste morgen, var der ikke nogen af os, der var i nærheden af udhvilede. Vi havde 

alle 3 været vågnet flere gange i løbet af natten. Dette da vi ikke var vant til de mange lyde, der kom 

udefra gaden. Det var en travl gade og til ud på de tidelige morgentimer havde der været gang i 

både trafikken og menneskerne. Inden vi åbnede den omformer den ene af os piger havde med 

prøvede vi uden. Det virkede fint og omformeren var derfor lidt ligegyldig. Spild af penge. Så håber 

vi bare der stadig er mulighed for at returnere den når vi kommer hjem til Danmark.  

Til morgenmaden blev vi enige om at man skal holde sig til yoghurt. Resten af morgenmaden var 

ikke noget at råbe hurra for. Bollerne var næsten ligesom tomme skaler og mættede derfor ikke 

rigtig. Derudover var maden meget kedeligt, hvilket vi dog havde forventet inden vi kom herned.  

 

På vores historiske rundtur rundt i Rom fik vi set en masse ting. En af de første ting på vores vej var 

kirken Saint Maria Maggiore, som lå tæt ved hotellet. Efterfølgende så vi en tideligere badeanstalt 

eller sauna som senere var blevet lavet om til en kirke for at bevare bygningen. Daniel fortalte at det 

var en meget normal ting at gøre i Rom. For at bevare bygningerne blev de lavet om til kirker så de 

ikke blev revet ned.  

Vi var også ude og se flere af de obelisker der er i Rom. Ved den ene af dem lå Den Spanske 

Trappe hvor vi holdt frokostpause. Her fik vi også vores første møde med de mange gadesælgere 

der er i Rom. De er meget nærgående og prøver at snyde folk til at købe noget ved først at sige til 

dem at der er gratis.  

Til frokost havde vi kun en time og valgte derfor en af de første steder vi så. Restanten var i sig selv 

fin nok og personalet virkede søde. Men maden var altså ikke noget at råbe hurra for. Den var ikke 

dårlig men den var heller ikke god.  

Da vi fik “fri” var der en times gå tid tilbage til hotellet. Vi kom til at gå den forkerte vejen men til 

gengæld så vi langt mere imponere ting ind vi syntes vi havde gjort tideligere på dagen. Da vi kom 

tilbage på hotellet blev aftens bare brugt på værelses hygge, en indkøbstur hvor vi købet aftensmad 

til 3,5 euro men, som var bedre end den dyre som vi fik til frokost, og et dejligt bad! 
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ONSDAG - ANTIK DAG  

Da vækkeuret ringede var det for os alle tre muligt at konstatere at vi havde sovet bedre. Vi havde 

aftenen før valgt at lukke vinduerne så der ikke kom larm ind fra gaden og vi havde efterhånden 

vænnet os til de nye senge.  

Så med en smule mere energi end aftenen før begav vi os ud i byen igen. I dag viste vi ikke om vi 

endte med at skulle have antikdag eller kirkedag. Man skulle bestille indgangen til Colosseum og 

derfor var det det første sted, vi begav os hen. Vi var alle meget imponerede da vi kom derned og 

glade over at høre, at vi godt kunne komme ind samme dag. Derved blev det til antikdag og vi 

skulle starte i Forum Romanum og så derefter vende tilbage til Colosseum. Udsigten var meget 

smuk. Vi var oppe og se en rekonstrueret renæssance villa, som man mener den så ud dengang. Vi 

bevægede os efterfølgende ned til Vestalindernes Hus. Her hørte om Vestalinderne der var en 

gruppe af kvinder der havde meget høj social rang i samfundet.  

Efter det var det tid til frokost. Vi endte på et lille hyggeligt pizzasted, hvor vi fik noget god mad. 

Efterfølgende var aftalen at mødes ved Colosseum. Vi blev givet et valg og vi selv ville gå rundt 

derinde eller om vi ville gå rundt sammen med lærerne. Vi valgte alle tre lærerne, hvilket var en 

rigtig god beslutning. Vi fik en masse viden om stedet og fik set det fra flere niveauer.  

Til aften var vi nogle stykker der endte med at gå hen til den lokale metrostation. Her lå der et 

spisested der minder en del om Copenhagen Street Food. Her spiste vi til aften, og var alle enige om 

at det var et sted der var værd at besøge igen. 
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TORSDAG: KIRKEDAG  

Torsdag morgen vågnede vi alle og kunne konstatere at vi havde sovet en del bedre. Vi blev enige 

om at det nok bare var fordi vi efterhånden havde vender os til de nye omgivelser.  

Planen for dagen stod på at skulle ud og se en masse af de forskellige kirker Rom byder på.  

Første stop på turen var domkirken i Rom ved navn Lateran Kirken efterfølgende at have set den 

fortsætte vi over på den anden side af gaden hvor La Scala Santa lå. Det var et sted hvor man havde 

mulighed for ar bede mens man gik op af en trappe. For hvert skridt man tog tænkte man på en af 

de synder man havde begået. Det betød at man ved toppen af trappen altså var renset for synder.  

Den næste kirke vi bevægede og hen til var San Clemente Det var en kirke bestående i tre lag og det 

ældste menes at være bygget helt tilbage til lige efter Kristi fødsel. Her blev det meget tydeligt at se 

at gadeplanet i Rom gennem tiden var blevet højere. Det øverste plan var den kirke som bruges i 

dag men hvis man bevægede sig ned at en trappe kom man ned til en kirke der nu var helt dækket af 

jorden. I det nederst lag kom man ned til Mithras Tempel  

Efterfølgende var vi i en gotisk kirke. Den eneste i Rom. Det betød at den var lavet i spidsbuer frem 

for Santa Maria Sopre Minerva som vi ellers havde set.  

Lige ved siden af lå Pantrion som vi også var inde os se. 

Den sidste kirke på vores tur hed Saint Ignazio Her var der et af de bedste eksempler på en optisk 

illusion og vi brugte lang tid på at sidde og studere loftet. 
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FREDAG - PETERSKIRKEN  

Turen gik til Peterskirken. Efter ankomst brugte vi en del til på at gå rundt i kirken og kigge på de 

forskellige skulpturer. En af de ting vi især havde glædet ost til at se Pieta var desværre afdækket da 

der var ved at blive renoveret.  

Efter at have kigget rundt i kirken fulgtes dem der havde lyst ned i kælderen. Har var det muligt at 

se alle de tideligere pavers kister.  

Efterfølgende det var selve turen i Peterskirken slut. Dem der havde lyst kunne vælge at gå med op i 

selve kuplen på Peterskirken som noget ekstra. Det kostede 5 euro så det var ikke alle der valgte at 

gå med op. Der var over 500 trappetrin på vejen der op og nogle meget smalle steder man skulle 

igennem. Men det var det hele værd. Fra toppen kunne man se hele Rom. Det var muligt at skimte 

flere af de ting vi havde set i løbet af vores dage her. Det var en perfekt afslutning på vores 

rundvisning i Rom. Som afslutning var hele klassen til aften ude og spise sammen. Menuen stod på 

pizza. Efterfølgende var der mulighed for at komme med ud på en aftentur 

 

 


