R O M A
MED KLASSE 10 A
Reisebrev av Jonas Moen Rye

Da la vi jorden under oss, mens vi mintes paradiset. 27 mette sjeler og to godt
slitte lærere. 4 døgn, mangfoldige mil med fortau og utrolige opplevelser ligger
bak oss. Inntrykk det tar tid å fordøye. Pantheon, og Peterskirken. Trastevere,
og Trevifontenen. Rafaels stanser og rituelle samlinger. Vi har opplevd og lært
mer enn vi kunne drømme om. Alle sammen.
Mandag rundt kl. 12 landet vi med forhåpninger og drømmer. Alle med sin egen visjon
om hvordan uken skulle bli. Turen fra flyplass til klosteret vi bodde på gikk smertefritt og
elevene fikk tid til å finne seg til rette før turen gikk til Peterskirken. Pilgrimmenes perle.
Et 400 år gammelt kunstverk, fra minste murblokk til største marmorskulptur. Vi ålte oss
gjennom smale trapper og trange ganger, før vi stod på toppen av den berømte kuppelen
og hadde utsikt over hele Roma. Solen skinte og vinden pustet oss friskt i ansiktet.
Elevene var fra seg av begeistring og kamerablitzene løp om kapp.
Trygt nede på bakken igjen brukte vi en time inne i selve kirken før vi fornøyd satte
kursen hjemover. Kvelden avsluttet vi på klosteret med middag og kveldsstund med sang
og kveldsbønn anført av Dom Lukas i klosterets kapell.
Allerede klokken syv neste morgen var første gruppe elever ute og jogget med Eirik langs
Tibers bredder, før vi felles spiste frokost på klosteret. Tirsdag var dagen for byvandring,
og for et vær vi fikk servert. 23 grader og ikke en sky på himmelen! Turen gikk gjennom
romantiske gater fra Campo Di Fiori til Piazza Navona, Pantheon, Trevifontenen og
Spansketrappen. Elevene hadde hver fått en plass de skulle holde foredrag om, og
leverte til fulle. Etter en matbit og litt frihet under kontrollerte omstendigheter var det
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klart for norsk messe ved St. Olavs kapell i St. Carlo al Corso kirke. En veldig fin stund,
og rørte lærere fikk se elevene delta med stor entusiasme og engasjement. Noen av oss
fikk til og med mulighet til å hilse på gamle kjente ved messens ende. Etter en liten tur
tilbake på klosteret for å dusje, pynte oss og samle krefter gikk vi sammen til et koselig
pizzeria for å spise. Elevene ble servert en tre-retters middag med blant annet pizza,
brus og dessert. Dette satte elevene stor pris på og vi hadde alle en veldig hyggelig kveld
sammen. På vanlig måte avsluttet vi kvelden med samlingsstund i klosterets kapell.
Onsdag var dagen vi alle hadde ventet på. Paveaudiens på Petersplassen. Som katolsk
skole på tur i Roma er det mye som skal til for å toppe dette. Vi var tidlig ute og Dom
Lukas hadde ordnet oss plasser på første rad, ikke mer enn 20-30 meter fra Pavens
prekestol. To timers venting fløy fort forbi da lærerne var flinke og underholde med
Quiz, og elevene selv koste seg i hverandres selskap under morgensolen. Litt over halv
11 kom selveste ”il Papa”, Pave Benedict XVI, i åpen bil. Han kjørte runder og hilste på
alle fremmøtte. Det var et spesielt øyeblikk for alle når bilen kjørte forbi bare et par
meter unna våre plasser. Preken ble holdt på ikke mindre enn sju forskjellige språk og
velsignelse ble gitt av den katolske kirkes øverste leder. Dagen fortsatte på Colosseum.
Elevene fikk gå fritt og bare suge til seg inntrykkene av en 2000 år gammel kamparena.
Det var store øyne som møtte oss på samlingspunktet etter en times vandring. Etter en
liten runde på Capitol-høyden delte gruppen seg i to, hvor halvparten spaserte videre
nedover Romas handlegater, mens resten trakk seg tilbake til klosteret for å slappe av
etter en lang dag i solen. Vi spiste middag sammen når alle var tilbake, og avsluttet
kvelden med kveldsstund i klosterets kapell.
Torsdag, og siste hele dag i Italias hovedstad. Som tirsdag, var de mest ivrige av oss ute
og jogget allerede kl. 07, mens resten fortsatt var dypt i drømmeland. Etter en frokost og
morgenstund i kapellet, gikk vi samlet til Vatikanmuseet. Eirik ledet an og tok gruppen
med gjennom Rafaels Stanzer og til Det Sixtinske Kapell hvor flere av oss ble stående og
måpe i nærmere 30 minutter. Noen fikk leksjoner av Eirik, mens andre nøyde seg med å
gå rundt selv og fordøye inntrykk. Selv fikk jeg en lang leksjon om Dommedagsmaleriet
av Michelangelo fra en av mange engasjerte elever. Et svært givende øyeblikk. Vel ute
av Vatikanmuseet var det tid for dagens høydepunkt for våre shoppingglade jenter.
Beskjeden om hele fire timers frie tøyler i og rundt Romas største handlegate, Via del
Corso, ble tatt godt imot og plutselig var elevene spredd i alle vindens retninger. Lærene
nøt en over middels god lunsj på Piazza della Rotonda, utenfor Pantheon, hvor vi hadde
avtalt å møte elevene igjen. Rundt halv fem kom elevene tilbake med hendene fulle av
handleposer, og vi gikk sammen tilbake til klosteret. Men kvelden var langt fra over. Det
var tid for messe i Santa Maria i Trastevere. Det var en svært fin messe ledet av Dom
Lukas, hvor det ble gitarspilling, sang og bønner. Ved messens ende samlet vi oss på en
restaurant i Trastevere hvor elevene nok en gang fikk servert et tre-retters måltid med
blant annet lasagne og is. Eirik og Aase holdt en kort tale og delte ut ”priser” til elevene,
noe som falt godt i smak. Tilbake på klosteret ble det pakking og kveldsmesse, der
elevene fikk muligheten til å få velsignet rosenkranser og suvenirer de hadde kjøpt med
seg på en av Romas utallige suvenirbutikker.
Fredag takket vi for oss og satte kursen mot Bergen allerede 07.20. Et McDonalds-besøk,
en mellomlanding i Amsterdam og en liten runde på tax-free’en senere, var vi i Bergen
og elevene fikk endelig se mor og far igjen.
En fantastisk flott uke hvor elevene har oppført seg eksemplarisk er nå historie, og
minnene vil nok sitte dypt lenge. Nye vennskap er stiftet, kanskje til og med kjærestepar, og gamle vennskap har vokst enda sterkere. To års ventetid var det nok absolutt

verdt for elevene, og inntrykk vi sitter igjen med er bare positive. En utrolig fin
gjeng, som hver og en forelder kan føle seg oppriktig stolte av.
På vegne av lærerne, tusen takk for en flott tur!
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