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Forord  
Jeg vil først og fremmest gerne sige tak til den person, der har givet mig muligheden for at få en 

masse gode og spændende oplevelser. I starten var jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage imod le-

gatet, da jeg havde lagt planer for min fremtid de efterfølgende år. Disse planer indebar ikke rejser, 

men det kom de alligevel til. Jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg tog imod det. 

Jeg har aldrig rejst så meget og besluttede mig for, at jeg ville se mere af Europa. Det er stadig tæt 

på, og samtidigt var der mange europæiske byer, jeg ikke havde oplevet før. Jeg rejste først med en 

veninde og senere alene, hvilket var vidt forskellige måder at rejse på, både på godt og ondt. Med 

min veninde var jeg i byerne Athen, Budapest, Wien, Ljubljana, Venedig og Rom. På min rejse 

alene var jeg i Berlin, Paris, London og Edinburgh. 
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Athen 
Oldtidsbyen Athen var et stort ønske for 

os begge at opleve, da den har haft stor 

betydning i Antikken, og dermed også for 

Europa efterfølgende. Derfor var det også 

naturligt at rejsen startede her, hvor vi 

fløj til den 29. januar. Med knap 20 gra-

der og solskin var det en rar afveksling til 

den danske vinter. På trods af det, der for 

os var varmt vejr, gik athenerne dog 

rundt i uldfrakker og tørklæder. Ovenfra 

så byen lys og rolig ud, men tæt på var 

mange steder det en hektisk og proppet by. Lejlighederne var tætpakkede, fyldt med paraboler, 

overalt kom motorcykler fræsende, og hjemløse katte gik rundt i gaderne. 

Den første dag besøgte vi Akropolis-højen, som nok er Athens største hovedattraktioner. Her er der 

flere betydningsfulde antikke bygninger, som de fleste har lært om i oldtidskunstskab i gymnasiet. 

På toppen så vi Parthenon, der blev bygget af 

grækerne mere end 400 år f.Kr. Det var en 

meget speciel følelse at stå foran et sådan 

gammelt tempel, der har været gennem 

mange forandringer. Oprindeligt var det et 

tempel for gudinden Athene, men er siden 

blevet gjort både kristent og muslimsk, samt 

blevet udsat for eksplosioner og jordskælv. I 

1975 startede man med at restaurere bygnin-

gen, og som man måske kan ane på billedet 

ovenfor, er arbejdet stadig i gang. 

På toppen af Acropolis så vi Erechteion, også et tempel til ære for Athene. Den er kendt for sine ca-

ryatider, de kvindelige skulpturer, der fungerer som søjler. Desuden er den kendetegnet ved et oli-

ventræ. Ifølge myten om, hvordan Athen fik sit navn, er det det træ, Athene plantede for at redde 

Erechteion 

Parthenon på Akropolis i Athen 
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byen fra hungersnød. Byen blev derfor opkaldt efter hende. På vejen 

op ad Akropolisklippen var Dionysos-teatret og Herodes Attikus’ 

Odeon, hvor man opførte stykker skrevet af grækere i Antikken. 

For foden af det turistede Acropolis ligger et lille, meget hyggeligt 

område ved navn Anafiotika gemt. Navnet kommer af Anafi, en 

græsk ø med helt hvide huse. Herfra emigrerede indbyggere til Athen 

og bosatte sig i dette område, hvor de har sat deres præg.  

Lidt længere nede er området Plaka, hvor vi ofte gik rundt, da det nok 

var den mest hyggelige del af Athen. Der var primært gågader og 

dermed ikke så hektisk og larmende, som der ellers normalt var andre 

steder i byen. Det er dog ikke 

ofte, man finder lokale her, da 

området efterhånden er så dyrt at 

bo i, at de fleste lejligheder 

udlejes som airbnb. 

I Plaka besøgte vi også det 

antikke Agora, ruiner af det, der 

var Athens politiske centrum ca. 

600 f.Kr. Her havde været 

markedspladser, rådhus og 

fængsel og henrettelser, blandt 

andet af Sokrates.  

I Agora så vi desuden Hephastus-templet, som er et af de bedst velbevarede stykker oldgræsk 

arkitektur. Det blev bygget på samme tid som Parthenon, men er meget bedre bevaret. Parthenon 

har nok været et mere attraktivt mål for nye erobrere grundet dens beliggenhed på en klippe. 

Mellem Agora og Acropolis-klippen var også en mindre klippe ved navn Areopagus, krigsguden 

Ares’ høj. Denne høj har fungeret som samlingssted, når der skulle foretages nogle beslutninger, 

især i forhold til straffe. Blandet andet her udfoldede det athenske demokrati sig, som angiveligt er 

Hephastas-templet, et meget velbevaret tempel, der ligger i det antikke Agora  

Anafiotika, et lille område med hvide 

bygninger 
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det første demokrati, der har eksisteret. 

Selvom det var noget helt andet, end vi i 

dag kender det, er der sket begivenheder af 

stor historisk betydning.  

Lidt øst for Plaka så vi ruinerne af Zeus-

templet, Olympieion hvor der kun er få re-

ster tilbage. Opførelsen af templet blev på-

begyndt ca. 500 f.Kr., men stod først fær-

digt i 200-tallet. Det skyldtes bl.a. dens gi-

gantiske størrelse, men også afbrydelser i 

arbejdet, når der kom en ny til magten. Dette er én af de få korinthiske bygninger i Athen, der har 

den pyntede kapitæl, som man oftest ser på søjlerne i romerske bygninger. Det meste af templet 

styrtede sammen formentlig grundet et jordskælv i middelalderen. 

En af dagene besøgte vi øen Ægina, som man hur-

tigt kan komme til fra havnen i Piræus, en by der 

nærmest er vokset sammen med Athen. Øen var me-

get rolig og fredelig og ikke særligt turistet, og det 

var et dejligt pusterum var det hektiske Athen. Vi 

besøgte et arkæologisk site med ruiner fra byen Ko-

lona, der i Antikken var Æginas politiske centrum. 

Her var bl.a. et tempel for Apollo, hvoraf der i dag 

Zeus-templet 

Areopagus-klippen 

Kysten på øen Ægina 
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kun er én søjle tilbage. På øens 

nordlige side kunne man også op-

leve et tempel for Aphaia, der er 

meget velbevaret, hvilket vi des-

værre ikke nåede. Derimod nåede 

vi at købe pistacienødder på et 

marked, da øen er kendt for sine 

pistacienødder. 

Syntagma Square er i dag Athens 

største plads og centrum. På 

pladsen er der altid fyldt med 

mennesker, og trafikken er også 

hektisk. Det græske parlament 

ligger i den ene ende af pladsen, og i den anden ende en gågade. Vi var bl.a. oppe ved parlamentet 

og se vagtskifte om søndagen. Samme dag var der en stor demonstration, hvor flere hundrede tu-

sinde grækere demonstrerede mod Makedoniens navn. De fleste gader omkring Syntagma-pladsen 

var lukket af for biler, og metroen 

kunne heller ikke benyttes herfra.  

Foruden alle disse ting var vi også i 

området Monastiraki, der er kendt 

for butikker og loppemarked. Her var 

der en gammel, hyggelig restaurant, 

hvor vi smagte moussaka og hal-

loumi, grillet ost. Vi tog desuden op 

til Athens højeste punkt, Lykabettos-

højen. Herfra var der en flot udsigt 

og en restaurant, hvor vi fik en 

frappé, som grækerne også er kendte 

for. 

 

 

Syntagma Square om aftenen 

St. George’s Chapel på Lykabettos-højen, Athens højeste punkt 
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Budapest  

Da vi ankom til Buda-

pest, var vejret noget 

mere koldt og gråt end i 

Athen. Alligevel er Bu-

dapest en flot by med 

en interessant historie. 

Samtidig kan man op-

leve meget for få 

penge, hvilket gør det 

til en populær rejsedestination. Den første dag gik vi op til toppen af Gellértbjerget. Heroppe ligger 

Citadella, et fort, der blev bygget i 1852 af østrigere, og har siden været besat af Nazityskland og 

Sovjetunionen. Foran Citadellet står flere statuer, heriblandt en 14 meter høj statue, der forestiller 

en kvinde, der holder et stort blad op mod himlen. Den er et symbol på frigørelsen fra Tyskland fo-

retaget af den sovjetiske hær.  

Byen er delt op i en Buda-, altså Gud-

, og en Pestside af Donaufloden. I 

Pestdelen er byen mere hektisk og 

lvende, mens der på Budasiden er 

mere ro og stilhed. Gellértbjerget lig-

ger i den sidstnævnte del, og herfra 

var en smuk udsigt over byen. Man 

kunne blandt andet se byens basilika 

og parlamentet ovre på Pestsiden af 

byen. Byen er forbundet af samtlige 

broer og er meget kendt for disse. Alle 

syv broer har deres egne særpræg, og den mest kendte er kædebroen. Denne er også den ældste bro.   

Udsigten fra Gellértbjeget af Elisabethbroen over Donauf-

loden 
Frihedsstatuen på toppen af Gel-

lértbjeget 

Kædebroen 
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På Buda-siden for enden af Kæde-

broen er Buda-slottet, der tidligere 

var kongens residens, da man havde 

monarki i Ungarn. I dag indeholder 

det blandt andet nationalgalleriet, 

som vi besøgte. Museet sagde meget 

om den ungarske historie, især fra 

dengang, Østrig-Ungarn eksisterede. 

Slottet indeholdt derudover landets største bibliotek og et historisk museum. 

Et af de smukkeste steder i byen, vi fik 

besøgt, må være Fiskerbastionen på 

Buda-siden. Den hvide bygning var op-

rindeligt en fæstning og blev beskyttet 

af fiskere, deraf navnet. Den blev byg-

get mellem 1895 og 1902, og fra den er 

en god udsigt ud over byen, mens selve 

bastionen også er flot at kigge på. På 

torvet ved fæstningen ligger også Mat-

thiaskirken, der ligesom fæstningen er 

kridhvid. Kirken er blevet bygget i 

1100-tallet, og den er ligesom bastio-

nen, blevet bombet under 2. verdenskrig og derfor blevet gen-

opbygget.  

En af dagene besøgte vi den såkaldte Grottekirke, der ligger i 

Gellértbjerget. Det er en katolsk kirke, der er grundlagt i 

1926, og der er ikke plads til mange besøgende indenfor. Efter 

Første Verdenskrig blev der trukket nye grænser op, og 

mange ungarer boede nu uden for landet. Kirken er en reak-

tion på sorgen over denne adskillelse af befolkningen.  

Buda-slottet 

Fiskerbastionen  

Grottekirken 
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Budapest er berømt for sine bade, der opvar-

mes af undergrunden, og efter besøget i kir-

ken var vi forbi Gellértbadet. Ud over selve 

badene var udsmykningen og arkitekturen in-

denfor også bemærkelsesværdig.  

Rundt omkring i byen støder man på kunst 

og seværdigheder, der bærer præg af jødisk 

indflydelse eller er til minde om den efterføl-

gelse, de led under. Tæt på Budapests Parla-

ment ved Donaufloden på Pest-siden er et 

Holocaustminde, der består af mange jernsko 

som et symbol på de jøder, der blev dræbt af 

fascister i Budapest under Anden Verdens-

krig og derefter smidt i floden. 

Vi var desuden inde i den næststørste syna-

goge i verden, Synagogen i Dohana Utca. 

Den blev bygget i 1700-tallet og dens storhed 

og udsmykning siger noget om den indfly-

delse og økonomiske magt, jøderne havde på 

den tid. 

Ungarns parlament ligger lige ved siden af Donaufloden på Pest-

siden. Man ser bedst bygningen forfra på kanalrundfart, men med 

meget lave temperaturer i februar måned virkede det ikke så 

tiltalende. Parlamentet er Ungarns største bygning,og det er 

inspireret af Houses of Parliament i London. Ikke så langt fra 

Parlamentet kan man finde Szent István-baslikaen. Denne og 

Parlamentet har samme højde, hvilket er ment som et symbol på, 

at det jordiske og hellige bør have lige meget at sige. Yderligere 

er det ikke lovligt at bygge højere end disse bygninger. 

Basilikaen er opkaldt efter Ungarns første konge, der også er 

kirkens skytsengel.  

Ungarns parlament 

Minde til ære for de dræbte jøder i Budapest under Anden Verdenskrig 

Szent Istvän-basilikaen 
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Vi var også på flere markeder, hvor der 

var mad og underholdning af forskellig 

art. I Budapest fik vi udnyttet al den 

billige mad og drikke. Byen er også 

kendt for sine barer i det Jødiske Kvarter, 

især pubben Szimpla Kert. Pubben er 

meget stor og var en nedrevet ovnfabrik, 

hvorfor man kalder den en ruin pub. 

Derfor havde den et meget særegent 

udtryk, mens også indretningen var 

speciel. 

  

 

Et middelaldermarked med mad og skuespiller 
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Wien 
Fra Budapest tog vi toget til Østrigs hovedstad, Wien, der 

blandt andet er berømt for sin arkitektur, klassisk musik og kon-

ditori. Byen anses også for at romantisk, og vi overværede da 

også et frieri på gaden. Vi boede i byen færre dage end i de to 

foregående, og det var også nogle overskyede dage. Heldigvis 

fik vi alligevel oplevet lidt af det, byen har at byde på. 

 På Stephansplatz i centrum af byen står Stephansdom, domkir-

ken i Wien. Den er bygget i 1147 men er siden blevet ombygget 

samtlige gange. Domkirken er meget storslået, og billedet til 

højre gør ikke kirken retfærdigt. 

Nærmest rundt om hjørnet af Stephansplatz ligger Mozartwohn-ung, et museum om den østrigske 

komponist Wolfang Amadeus Mozart. Musset ligger inde i den lejlighed, han boede i gennem sit 

voksenliv. Gennem lejligheden fulgte man hans personlige liv og samtidigt udvikling i musikken. 

Endnu en vigtig bygning i byen er Hof-

burg, der har været residens for den 

tysk-romerske kejser og senere den 

østrigske kejser. I dag er det Østrigs for-

bundspræsidents kontor og huser også 

en kirke, skattekamre og Østrigs Natio-

nalbibliotek.  

Ikke så langt fra Hofburg ligger Muse-

umsquartier, der også er meget besøgt af turister. Kvarteret er et område med samtlige museer, her-

iblandt et kunsthistorisk og naturhistorisk museum. 

Det ene af de to tårne på Stephansdom, der 

tydeligt viser den gotiske stil. 

Facaden af Hofburg på en grå dag. 
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Lidt uden for byen besøgte vi Schönbrunn 

Slot, hvor vi brugte det meste af dagen. 

Slottet er kendt for sin indflydelse gennem 

historien, men også for sit udseende og de 

smukke omgivelser. Det er på UNESCO’s 

Verdensarvliste, og i 1961 blev det brugt i 

forbindelse med mødet mellem John F. 

Kennedy og Nikita Khrusjtjov. Til slottet 

hører blandt andet en stor slotshave, en la-

byrint og en zoologisk have. Inde på selve 

slottet er de sale, som kejserinde Maria 

Theresia i 1700-tallet beboede. Hun er den 

eneste kvindelige regent af de Habsburgske Arvelande gennem historien, der blandt andet dækker 

over det nuværende Ungarn og Kroatien. 

En aften spiste vi på Brezl Gwölb, en restaurant med 

mange år på bagen og et udtryk, der tager én tilbage i tiden. 

Derudover var vi på Café Central og Café Demel for at 

smage østrigske konditorkager, for eksempel den berømte 

Sacher Torte. 

 

 

 

 

 

 

Schönbrunn Slot i baggrunden 

En gammel restaurant Brezl Gwölb 
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Ljubljana 
Sloveniens hovedstad, Ljubjlana, er en lille, hyggelig by 

med et indbyggertal på 285000 indbyggere. Byen er knap 

så kendt, men er bestemt et besøg værd. Grundet byens 

størrelse har man ikke brug for offentlig transport og kan 

nemt gå fra seværdighed til seværdighed langs floden 

Sava. Ljubljanas vartegn er en drage, og rundt omkring i 

byen finder man drageskulpturer. En af byens vigtigste se-

værdigheder er Ljubljana Castle, der ligger på toppen af 

Castle Hill. Vi besøgte middelalderslottet, hvor man kunne 

se nogle af de rum og et kapel, der var blevet bevaret. Fra 

slottet var en smuk udsigt, hvor man på trods af det over-

skyede vejr kunne ænse noget af Alperne.  

Floden Sava løber gennem Ljubljana, og i byen finder man 

forskellige broer med bestemte særpræg. Den mest besøgte må være Dragebroen, der er kendeteg-

net ved at have skulpturer af drager. Tæt på denne bro gik vi på rundt i det såkaldte Old Town, og 

som navnet indikerer, er det den gamle del af byen, hvor man især lægger mærke til de flotte byg-

ninger.  

I Old Town er en lyserød kirke i 

barokstil på Preseren Square, 

der kaldes den franciskanske 

frigørelseskirke. Franciskanerne 

er et katolsk ordenssamfund, og 

kirkens røde farve er et symbol 

på klosterordenen. Her finder 

man også Triple Bridge, der er 

endnu én af de karakteristiske broer i byen. Den er en bro bestående af tre broer ved siden af hinan-

den. Går man over denne bro, kommer man til Central Market, hvor man blandt andet kunne købe 

friske grønsager, tøj og mad. 

Noget af Triple Bridge med Ljubljana Castle i bag-

grunden 

Dragebroen Den franciskanske frigørelseskirke med Triple Bridge 

i forgrunden.  
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En af dagene var vi på en lille kanalrundfart langs 

floden og fik set nogle af de fine bygninger i byen. 

Derudover fik vi besøgt nogle af byens museer, 

blandt andet City Museum of Ljubljana. Her var ar-

kæologiske fund, der fortæller om byens historie. 

Museet er også indehaver af verdens ældste træhjul. 

Vi besøgte Museum of Modern Art og et dukkemu-

seum, hvor det sidstnævnte var at finde på Ljub-

ljana Castle.  

Vi fik gået en tur i Tivoliparken, der ikke er et tivoli med for-

lystelser og boder, men blot Ljubljanas største park. Parken er 

muligvis kønnere om sommeren med de grønne farver, men 

om vinteren har den også sin charme. Ud over springvand og 

statuer, har parken også et udendørs galleri. 

 

 

 

 

 

Floden Sava, der løber gennem Ljubljana 

Tivoliparken 
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Venedig 
At ankomme til den italienske by Ve-

nedig, der er kendt for kanaler og gon-

doler, var lidt af en omvæltning efter at 

have været i det fredelige Ljubljana. I 

Venedig bor omkring 260000 indbyg-

gere, men hvert år rejser 12 millioner 

turister dertil for at opleve byen, hvil-

ket er forståeligt. Det er en unik by, 

idet husene står på træpæle, og dens 

kanaler og broer gør den meget hygge-

lig.  

Markuspladsen er byens mest kendte plads, 

og her ligger blandt andet Markuskirken og 

Dogepaladset. Markuskirken er Venedigs 

domkirke og kaldes også Guldkirken, da den 

er udsmykket med byzantiske mosaikker, 

der er forgyldte. Opførelsen af den startede i 

800-tallet, men blev først færdig i 1600-tal-

let. Dogepaladset, der også ligger på Mar-

kuspladsen, var tidligere regeringsbygning 

og residens for regenten. Det blev oprindeligt opført 

som en fæstning i 800-tallet.  

Ved siden af Dogepaladset finder man én af de 

mange broer i Venedig, men nok også den mest 

kendte, Sukkenes Bro. Via denne isolerede bro blev 

fanger ført fra statsfængslet over til Dogepaladset, 

når de skulle i forhør. 

En anden kendt bro i Venedig er Rialtobroen, der 

krydser Kanal Grande og er bygget i 1500-tallet. 

En af de større kanaler i Venedig 

Markuskirken 

Sukkenes Bro 



14 

 

Her strømmer også mange turister til, da den er et 

kendt værk. På broen er butiksarkader, hvor man 

kan købe venetiansk glas, smykker og andre souve-

nirer.  

På den anden side af Canal Grande så vi kirken 

Santa Maria della Salute, der er en af barokkens 

store mesterværker. Den er bygget som en hyldest 

til Jomfru Maria efter den sorte død i 1600 som tak 

for, at Gud fik pesten ud af byen. Inde i kirken er et 

stort, rundt rum med otte kapeller, der repræsenterer Jomfru Marias ottetakkede stjerne. 

Selvom Venedig var fyldt med turister, var der om-

råder at finde med en mere rolig atmosfære. Byen 

kunne til tider føles labyrintisk, da man kunne gå 

ned ad mange helt tomme, smalle gader. Det var 

hyggeligt at gå en tur ned ad disse gader for at få en 

afveksling fra de turistede områder. Vi fik desuden 

smagt noget italiensk mad og besøgt glaspusterier 

med venetiansk glas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rialtobroen 

Santa Maria della Salute 



15 

 

Rom 
Efter få dage i Venedig tog vi til Italiens 

hovedstad, Rom. Byen har stor historisk 

betydning og indeholder Vatikanet, der er en 

uafhængig stat med kun 1000 indbyggere 

med paven som leder. I Vatikanstaten er 

nogle af de mest attråværdige seværdigheder 

i Rom som det Sixtinske Kapel og 

Peterskirken. Peterskirken er en af verdens 

største kirker, byggeriet blev påbegyndt i 

starten af 1500-tallet og tog mere end 100 

år. Den er bygget over apostlen Peters grav, 

og turister står i lang kø for at komme indenfor. Foruden  kirkens historiske betydning er 

kirkerummet storslået med forskellige kapeller og fyldt med dyre udsmykninger. 

Det Sixtinske Kapel er et kapel opført i 

1400-tallet fyldt med kalkmalerier, og det 

anvendes, når der skal vælges en ny pave. 

Vi stod der som sild i en tønde for, som de 

øvrige turister, at se på de forskellige, 

berømte kalkmalerier. Det er en del af 

Vatikanmuseet, der også rummer mange 

andre samlinger, der tilhørte det romersk-

katolske rige. 

Peterskirken på Peterspladsen 

Den morderne Bramante-trappe fra 1932 i Vatikanet. Her findes også 

den originale Bramante-trappe fra 1505. 
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På Piazza della Rotonda midt i Rom ligger det 

antikke, meget velbevarede tempel Pantheon, 

der er opført omkring år 120 efter Kristi fødsel. 

Det blev bygget som et tempel for alle græske 

guder og gudinder, men er siden 1600-tallet 

blevet anvendt som en kristen kirke. Den er 

kendetegnet ved sin kuppel, der ind til 1300-

tallet med sine 43 meter i diameter var den 

største kuppel i verden. Kirkerummet er rundt 

og enkelt, og i toppen er et hul, der lader sollys 

komme ind og oplyse rummet. Dette fremkom dog ikke så tydeligt på den overskyede dag, hvor vi 

så den. Kirken har været til inspiration for mange arkitektoniske værker.  

Ikke så langt fra Pantheon i Roms centrum så vi 

Trevi-fontænen, der er et af verdens mest kendte 

springvand. Pladsen, hvorpå fontænen ligger, er lille, 

og det er derfor tætpakket med turister. Rygtet siger, 

at smider man en mønt over skulderen ned i fontænen, 

kommer man en dag til Rom igen. Dette afprøvede vi, 

så forhåbentligt passer rygtet. Marmorfiguren på 

billedet til venstre forestiller Okeanos, der inden for 

den græske mytologi er ophav til alle jordens kilder 

og floder. 

Lidt længere ude af byen ligger Forum Romanum, der 

er fuldstændig obligatorisk at besøge i Rom. Det 

ligger i dalen mellem seks af Roms syv høje, og i 

romertiden var det centrum for handel, politik og 

religion. Før 700-tallet f.Kr. blev området primært 

anvendt som gravplads, men herefter overgik det til at få andre funktioner i forbindelse med 

republikkens dannelse.  

Den antikke bygning Pantheon 

Det mest besøgte monument i Rom, Trevifontænen 
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I dag består Forum 

Romanum af mange ruiner 

af bygninger, templer og 

monumenter fra datiden, 

heraf Templet for Divus 

Julius, altså Julius Cæsar, 

og Titusbuen. Flere af de 

gamle bygninger er senere 

blevet restaureret.  

Efter Forum Romanum kan 

man passende lægge vejen 

forbi Colosseum og 

Palatinerhøjen. 

Palatinerhøjen er én af de 

høje, der omkranser Forum Romanum. Højen var beboet af nogle af de mest betydnigsfulde 

mennesker i Romerriget. Senere blev paladser ombygget til kirker og templer.  

De fleste kender Colosseum, 

der har lagt scene til 

gladiatorkampe i Romerriget, 

hvor mange mennesker og 

dyr døde i kamp. Det er et 

amfiteater, der blev opført 

mellem år 70 og 80. Det blev 

først kaldt Colosseum i 

middelalderen grundet en 

kolossal statue af kejser Nero 

foran Colosseum. Colosseum 

har siden opførelsen været 

ramt af mange jordskælv, 

hvilket ses i dag.  

I forgrunden ses noget af Forum Romanum med Palatinerhøjen i baggrunden. 

Amfiteateret Colosseum på en regnfuld dag. Opslåede, farverige paraplyer kan anes på 

billedet.  



18 

 

I Rom så vi også flere 

kirker, pladser og markeder 

med friske råvarer. Vi så 

Den Spanske Trappe, hvor 

mange sad trods det kølige 

vejr. Der er også flere broer 

over Tiberen, blandt andet 

Engelsbroen, der leder hen 

til Engelsborg, som vi også 

besøgte. Det er i dag et 

museum, men har både 

fungeret som 

gravmonument, fæstning og 

fængsel. Herfra er også en 

smuk udsigt over meget af byen, blandt andet Peterskirken. 

Vi vågnede en dag op til byens første sne i seks år. Det resulterede i, at byen gik i stå. 

Seværdigheder og butikker var lukket, den offentlige transport var begrænset, og børn legede ude i 

sneen. Vi brugte blot dagen på at gå rundt og se byen i det nye lys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sådan så det ud i Trastevere, den bydel vi boede i, da sneen var faldet.  
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Efter rejsen med min veninde var endt, fik jeg mere blod på tanden og lyst til at prøve at rejse vi-

dere alene. Det var ikke noget, jeg før havde overvejet at kaste mig ud i. Der var visse fordele, men 

også udfordringer ved at være alene. Det medførte blandt andet mere frihed og bedre mulighed for 

at møde nye mennesker. Nogle gange var det dog svært at komme afsted og få udbytte af byen, da 

jeg var knap så organiseret som min veninde. Derudover var nogle hostels nemme at møde nye be-

kendte på, hvor andre var mere udfordrende, hvilket af og til var ensomt. Det var spændende og læ-

rerigt, og udfordringerne medførte også en bedre forståelse af mig selv.  

Berlin 
Tysklands hovedstad, Berlin, har 

en internationalt betydningsfuld 

historie og er samtidigt en livlig 

by præget af ungdomskultur. Det 

hostel, jeg boede på, lå tæt på 

Museum Insel i Berlin Mitte. 

Denne lille ø ligger i floden 

Spree, og her er, som navnet an-

tyder, mange museer. Her be-

søgte jeg et af Berlins statslige 

museer Alte Nationalgalerie, 

hvor der især var mange værker 

fra det nittende århundrede, her-

under stilarter som fransk ekspressionisme og klassicismen.  

På Museum Insel ligger også Berliner Dom, Berlins domkirke. Opførelsen af den originale kirke 

påbegyndtes i 1536, men den nuværende er bygget i 1894. Den har siden været igennem mange for-

andringer. Under 2. verdenskrig blev den meget beskadiget, men er senere blev restaureret.  Den er 

Karl-Liebknecht-Brücke, der leder hen til Museum Insel med Berliner Dom i bag-

grunden. 
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et af Tysklands mest 

betydningsfulde ar-

kitektoniske værker, 

og i kælderen findes 

en gravkrypt for Ho-

henzollerne, en af 

Tysklands vigtigste 

slægter. Fra balko-

nen øverst i kirken 

kunne man få et blik 

ud over hele byen.  

Fjernsynstårnet, der er beliggende på Alexanderplatz, er byens vartegn. Den blev opført mellem 

1965 og 1969 og er den fjerde højeste fritstående konstruktion i Europa. Der sendes radio og tv fra 

tårnet, men det har også en platform, hvor det er muligt at komme op og se udsigten, hvad jeg dog 

ikke fik gjort. Det blev oprindeligt byg-

get i DDR som et nationalt symbol, men 

er senere blevet et symbol på genforenin-

gen, 

I Berlin er der stadig rester af Berliner-

muren, kaldet East Side Gallery, der blev 

opført i 1965 under Den Kolde Krig og 

fald i 1989. Murens fald blev et symbol 

på slutningen på Den Kolde Krig, gen-

foreningen og en ny epoke i verdenshi-

storien. East Side Gallery, der er godt 

1300 meter lang, har siden været lærred 

for kunst og politisk debat og er derfor 

hele tiden i udvikling. 

Tæt på East Side Gallery ligger Checkpoint Charlie, som jeg gik forbi, men næsten overså, da det 

blot er en lille boks midt på Friedrichsstrasse. Den var en vigtig grænseovergang mellem Øst- og 

Vestberlin, og det var det eneste sted, hvor turister kunne krydse.  

Noget af udsigten fra balkonen på Berliner Dom 

Et billede i East Side Gallery med teksten (oversat): ’Det er nødvendigt at 

nedrive mange mure’. Billedet er senere blevet skrevet over med graffiti 

med referencer til Trumps intentioner om at bygge en mur mellem USA og 

Mexico.  
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Tyskland har en uhyggelig historie, ikke 

kun i forbindelse med DDR’s undertryk-

kelse af befolkningen, men også nazi-

sternes forfølgelse og massedrab på jø-

derne.  

En af Berlins mest besøgte seværdighe-

der er Mindesmærke for Europas myr-

dede jøder. Mindesmærket består af 

mange hvide, firkantede betonsøjler for-

delt på 19.000 kvadratmeter. Det føltes 

som at gå gennem en labyrint af alle 

disse søjler, et symbol på meningsløsheden og endeløsheden af Holocaust. 

Tæt på dette mindesmærke 

er Brandenburger Tor, der 

blev et symbol på opdelin-

gen af Tyskland, da det var 

den største byport tilbage i 

Berlin. Den ligger for en-

den af Unter den Linden, 

en kendt boulevard i Ber-

lin. Den blev brugt til mili-

tærparader både under det 

kejserlige Tyskland, Hit-

lers rige, samt det sociali-

stiske Østtyskland.  

Jeg oplevede desuden en 

natklub i Berlin med andre rejsende fra mit hostel. Berlin er som sagt både fyldt med historie, men 

også en meget ungdommelig by. 

Mindesmærke for Europas myrdede jøder. 

Brandenburger Tor på Pariser Platz i Berlin. 
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Paris 
Paris er kendt for at være en ro-

mantisk by, og det er også forstå-

eligt med dens mange særegne ar-

kitektoniske værker som Notre 

Dame og Eiffeltånet. Desuden er 

Seinen, åen der flyder gennem Pa-

ris et vigtigt kendetegn. 

Notre Dame de Paris er en meget 

betagende kirke, både indvendigt 

og udvendigt. Opførelsen startede 

i 1163 og sluttede knap 200 år ef-

ter. Siden er den blevet restaureret 

som følge af beskadigelser under den franske revolution. Jeg var inde i kirken under en gudstjene-

ste, hvor jeg gik rundt og studerende udsmykninger og hvælvinger. Knap et år efter stod kirken i 

brand til forfærdelse for Frankrigs befolkning, og siden har restaureringen været i gang. 

I Paris er der mange museer at 

vælge i mellem, hvoraf Louvre er et 

af de helt oplagte at besøge. Man 

træder ind i en glaspyramide og 

kommer ned i det underjordiske mu-

seum og bliver derefter ført op i de 

omkringliggende bygninger. Her 

hænger Mona Lisa, som var overra-

skende småt og gemte sig bag en 

stor menneskemængde. Ud over det 

er det et kæmpe museum med 

mange forskellige udstillinger, som 

man roligt kan sætte tre dage af til. 

Notre Dame set fra en bro på Seinen. 

Indgangen til museet Louvre 
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Et andet museum, der er værd at ved-

lægge et besøg, er Museé d’Orsay, der 

primært indeholder fransk kunst, 

især impressionistisk kunst. Det lig-

ger ved Seinen i en gammel jernbanehal, 

hvilket kan mærkes på arkitekturen.  

Eiffeltårnet er byens vartegn og besøges 

af syv millioner turister hvert år. Det var 

ofte at se, hvor end man var i byen. Dog 

kom jeg aldrig op i tårnet, da jeg ikke 

havde tålmodighed til at stå i den lange 

kø. Jeg tog derimod op til kirken Sacre 

Coeur, der ligger på Montmartre i den 

nordlige del af byen. Her kan man se ud 

over hele Paris. Kirken er fra starten af 

1900-tallet med et orientalsk udseende med sine kupler. Jeg gik også rundt omkring bag kirken, 

hvor der var flere små, hyggelige butikker og caféer.  

Avenue des Champs-Élysées er nok den mest kendte 

gade i Paris, der er 1,9 km lang. Den er især kendt for, at 

den hvert år slutter den sidste etape i Tour De France. 

Her er utallige butikker med mange mærkevarer, og ga-

den slutter i den ene ende ved Stjernepladsen, hvor tri-

umfbuen står. Napoleon igangsatte opførelsen af triumf-

buen efter sejren ved Austerlitz i det nuværende Tjek-

kiet. Den skulle være et symbol på det franske militærs 

overlegenhed. Under triumfbuen ligger Den Ukendtes 

Grav, hvor en evig flamme brænder, der hver dag vedli-

geholdes. 

Jeg boede på et hostel i Belleville, et område med meget 

liv og mange markeder. Det er også multikulturelt og har 

en Chinatown, hvilket var meget tydeligt på udseendet af restauranter og caféer. Her var også Parc 

Louvre set udefra med mange besøgende på vej dertil. 

Sacré Coeur, der ligger på Montmartrehøjen. 

Triumfbuen på Avenue des Champs-Élysées 
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de Belleville, en utraditionel park med store bakker og en lang bro over en sø. Her var en masse 

plads og et godt sted at slappe af og komme lidt væk fra den hektiske storby. 

 

Et billede fra en gade i Belleville’s Chinatown Parc de Belleville 
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London 
London er hovedstaden i England og er 

på mange måder en af verdens førende 

centre. Byen får mange turister og er 

verdens største luftfartscentrum med 

fem lufthavne. Byen har oprindelse helt 

tilbage til for 2000 år siden og i dag 

bor mange forskellige nationaliteter 

der. 

Tower Bridge blev bygget i 1894 og er 

en vippebro over floden Themsen med 

et syd- og et nordtårn. Opførelsen af 

Tower Bridge var i høj grad med til at hjælpe på de problemer, der var med infrastruktur i London. 

Jeg var inde i ét af tårnene, hvor der var et lille museum for dampmaskiner. Tidligere blev broen 

løftet ved hjælp af dampmaskiner, hvor det i dag sker ved elektrisk kraft.  

På den nordlige bred ved Tower Bridge er Tower of London, og arkitekturen af Tower Bridge’s 

tårne er inspireret af Tower of London. Tower of London er en 900 år gammel borg, hvor der i dag 

udstilles de engelske kronjuveler, rustnin-

ger og våben. Det har tidligere været kon-

geligt residens, men er især kendt for at 

have været anvendt som fængsel. 

I dag er Buckingham Palace bopæl for de 

kongelige, der er meget besøgt af turister, 

som billedet til venstre viser. Paladset var 

oprindeligt bopæl for en hertug. 

Tæt ved Buckingham Palace ligger Hyde Park, der strækker sig ud over 2,5 km2. Denne park er 

bestemt et besøg værd, da der både er mulighed for at se noget natur og få noget plads. Parken er 

kendt for at huse mange koncerter med forskellige rockbands.  

Buckingham Palace  

Tower Bridge 
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I Westminster så jeg Westminster 

Abbey, en gotisk kirke, der blev opført 

mellem 1040-1050. Siden den blev 

opført har den været sted for kongelige 

kroninger og begravelser. Kirken er 

bestemt et besøg værd, både hvis man er 

arkitektonisk og historisk interesseret. 

London Eye, der er et 135 meter højt 

pariserhjul, er et must-see I London. På 

den overskyede dag jeg så den, syntes 

det dog ikke til at være så 

bemærkelsesværdig. Det er også flottest om aftenen, hvor den lyses op. Også Big Ben er en af de 

største seværdigheder i London. Det er den største klokke i 

Westminster Palace. Dog var det 96 meter høje klokketårn 

under ombygning, da jeg så det. Den er også en del af Houses 

of London, Londons parlament, der ledte tankerne tilbage på 

parlamentet i Budapest. 

Jeg besøgte museerner British Museum, Museum of London, 

National Gallery og Tate Modern. I London er de fleste museer 

gratis at besøge, og derfor er det en oplagt mulighed. British 

Museum er et af de største museer i verden og indeholder 

samlinger om menneskets historie og kultur fra langt tilbage i 

tiden og op til nu. Ligesom Louvre er det et museum, man godt 

kan sætte flere dage af til. Her kan man blandt andet finde 

friserne fra templet Parthenon, som jeg så i Athen.  

På Museum of London er der udstillinger, som beskriver udviklingen i London gennem tiden. 

Museet ligger desuden der, hvor Londonmuren tidligere lå, der blev bygget af romerne. Uden for 

museet kan man også se en rest af bymuren. Hvis man er til moderne kunst, er der rigeligt af dette 

på Tate Modern, mens der på National Gallery indeholder 2300 kendte kunstværker fra 1400-tallet 

til 1900-tallet. 

Den gotiske kirke Westminster Abbey 

Noget af den gamle bymur, der er uden for 

Museum of London. 
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Londons domkirke er Saint Paul’s Cathedral, der blev 

bygget i 1708. Tidligere lå der en anden kirke her, der 

også var dedikeret til apostlen Paulus. Kirken er i 

barokstil og har også en kuppel inde i midten. Kuplen 

kan ses fra flere steder af byen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Paul’s Cathedral, domkirken i London 
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Edinburgh 
Mit sidste stop var Edinburgh, der 

er en gammeldags og hyggelig, 

men også mystisk by. Der er både 

mange kulturelle ting at se og 

samtidigt ikke langt til smuk natur. 

Den kendte seværdighed Edin-

burgh Castle er en fæstning, der 

ligger på Castle Rock. Den nuvæ-

rende bygning er fra efter 1500-

tallet, men der har eksisteret et slot 

her siden 1100-tallet. Fæstningen 

har medvirket i mange konflikter 

mellem Skotland og England, her-

under den skotske uafhængighedskrig. Man kan komme ind på slottet og se nogle militære udstillin-

ger, og slottet har mange besøgende.  

Edinburgh Castle ligger i det såkaldt 

gamle Edinburgh, i det område jeg også 

boede. Det var en meget autentisk bydel 

med gamle bygninger, og også en lidt 

mystisk stemning. En anden kendt se-

værdighed her er Greyfriars Kirkyard, 

der er en kirkegård fra midten af 1500-

tallet. Kirken, Greyfriars Kirk, er forbun-

det med mange historier om spøgelser og 

stjålne lig. Scener fra Harry Potter-fil-

mene har også udspillet sig her.  

Edinburgh Castle 

Greyfriars Kirkyard 
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Kun få kilometer fra midtbyen kan man finde 

Arthur’s Seat, en uddød vulkan, der er en del 

af flere bakker i Edinburgh. Den er 250 meter 

høj og relativt let at bestige. Det vides ikke, 

hvor navnet stammer fra, og der er flere teo-

rier, blandt andet at det har sammenhæng med 

King Arthur. Arthur’s Seat er under alle om-

stændigheder et enormt flot syn, både nedefra 

og oppefra.  

En anden kendt bakke er Calton Hill, der er 

på UNESCO verdensarvslisten. I modsætning til Arthur’s Seat er der flere bygninger og monumen-

ter på Calton Hill, blandt andet National Mo-

nument of Scotland. Dette monument var til 

ære for de faldne soldater i Napoleonskri-

gene og et forsøg på at efterligne Parthenon i 

Athen. Det blev dog aldrig gjort færdigt, 

hvilket har givet monumentet flere øgenavne, 

som ’Edinburgh’s disgrace’.  

Af museer så jeg Nationalmuseet, der har 

mange afdelinger, har at gøre med Skotlands 

historie. Museet er besøgt af mange og er ret 

interaktivt. Det er især kendt for at have Dolly 

the Sheep stående, der er det første klonede pat-

tedyr i historien.  

Herudover gav jeg også Surgeons’ Hall Mu-

seum et visit. Det er et patologisk museum, der 

først var ment som undervisning til 

Arthur's Seat 

Calton Hill 

Dolly the Sheep, det første klonede pattedyr 
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medicinstuderende, men som nu også er blevet til 

et museum. Det var ret makabert, men også me-

get spændende, da der var udstillet mange velbe-

varede syge organer fra op til 200 år siden.  

Da jeg var i Skotland, var det naturligvis oplagt at 

smage den lokale whiskey, som skotterne er 

kendt for. Det gjorde jeg med nogle, jeg mødte på 

det hostel, jeg boede på. Det foregik på en pub 

med mange lokale og live folkemusik, der var en 

hyggelig og autentisk oplevelse.  

 

Mine besøg i nogle af Europas storbyer var meget givende og spændende. Jeg har set mange ting af 

mere eller mindre historisk betydning, og jeg udfordrede desuden mig selv ved at prøve at rejse 

alene. Det er jeg glad for, at jeg gjorde, da jeg lærte at tackle nogle udfordringer, jeg måske ellers 

ikke havde lært at tackle. Det har også givet mig mere blod på tanden i forhold til at se mere af ver-

den, selvom jeg ikke har haft det store behov for at rejse førhen.  

 

 

 

 

 

 

 

Her får jeg scotch på et værtshus med nogle, jeg boede på ho-

stel med 


