
 

 
 

     Øverst:  Toscana i morgendis – som vi kan opleve det i september… 
 

                                                       Nederst:  Pisa´s skæve tårn - som vi skal bo bare 150 meter fra…    
 

 
 

 
 
 

Beskrivelse af 12-dages rejse til  

TToossccaannaa  
--  oogg  eenn  mmaassssee  mmeerree  uunnddeerr  vveejjss  ttiill  oogg  ffrraa……  
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Rejsen er tilrettelagt af Poul-Erik Uttrup i samarbejde med  
  

PPeennssiioonniissttffoorreenniinnggeenn  
VViibboorrgg  LLæærreerrkkrreeddss  



Toscana - og en masse mere… 
 

 

Allerede inden 2016-rejsen til Frankrigs Hjerte var til ende, blev det 

besluttet, at der i 2017 skulle tilbydes en rejse til Toscana. 
 

Det skulle dog være ”lidt mere” end en almindelig turistrejse, nemlig ved 
 at der skulle være rimelig tid til at opleve og dvæle ved tingene… 

 

 at der skulle lægges en vis vægt på Toscanas kulinariske muligheder… 
 

 at man ville bo flere nætter samme sted… 
 

 at man på udflugterne vil opleve både lokal mad og vin… 
 

 at rejsen søges gennemføres med alle måltider inkluderet i prisen… 
 

 at rejsen gennemføres i sensommeren, hvor turiststrømmene er taget 
af - og priserne er blevet mere rimelige… 

 

En rejse er nu strikket sammen på en sådan måde, at den i videst mulig 
udstrækning lever op til ovennævnte ønsker. 
Dog er det desværre ikke lykkedes at mindske afstanden mellem Danmark og 
Toscana, og derfor er det nødvendigt at indsætte et antal mellemovernat-
ninger undervejs - både på ud- og hjemrejsen.  Disse er dog lagt på steder, 
hvor der også er noget godt at se og opleve, og derfor ikke ”bare” er en 
overnatning. 
Vi er helt klar over, at mange måske tidligere har besøgt Toscana, og derfor 
er det lagt vægt på ”at komme nogle af de steder”, hvor turister ikke så ofte 
kommer.  Dette hindrer os dog ikke i at aflægge besøg i både Firenze og Pisa, 
der nok lader sig gense - hvis det nu skal være… 
Kvaliteten på hoteller og forplejning er naturligvis i orden.  Næsten alle de 
valgte hoteller er såkaldte ”familiehoteller”, hvor man kan være helt sikker 
på, at man sætter en ære i at behandle sine gæster godt.  Vil man vurdere 
hotellerne på antallet af stjerner, så ligger de alle med 3 eller 4 stjerner - og 
det er slet ikke så ringe… 
 

Bussen er også i 2017 fra Papuga Bus i Vejle, og det skulle garantere for 
kvaliteten.  At vi også kender chaufføren og hans kørsel fra tidligere rejser, 
gør vel heller ikke noget. Han (Peter Andersen) har endda givet udtryk for, at 
han meget gerne vil køre med os igen… 
 

Toscana har næsten det hele !   
 Spændende kultur fra næsten to årtusinder…   
 Natur så betagende, at det gør ondt i venstre side...   
 Charmerende småbyer, hvor man føler sig sat århundreder tilbage…   
 Og mad så lækker, at man slet ikke savner hverken rugbrød eller marine- 

 rede sild…   
 Jo, der er også noget med vin fra Toscana, men den skal ikke beskrives:  

Den skal nydes on location…  
 

Pris-, tilmeldings- og betalingsforhold: 
 

 

Deltagelse i denne rejse koster 11.000 kr med indkvartering i delt 

dobbeltværelse  
 

Tillæg for enkeltværelse: 2.000 kr 
 

BEMÆRK der er et begrænset antal enkeltværelser til rådighed på hotellerne ! 
 

 

  I den oplyste pris indgår følgende: 
 Busrejse i moderne, 4-stjernet langtursbus med alle faciliteter. 

 

 11 overnatninger på særdeles gode og velbeliggende hoteller. 
 

 Helpension på hele rejsen (med undtagelse af frokoster på udflugts-
dagene til Firenze og Sienna) begyndende med frokost på udrejse-
dagen og sluttende med frokost på hjemrejsedagen. 

 Frokoster er enten på restaurant eller som ”frokost-i-det-grønne”. 
 

 Morgenmaden er buffet og aftensmåltider er 3-retters menu eller stor  
    buffet. 
 

 Alle udflugter som beskrevet.  
 

 Alle entréer og besøgsafgifter som beskrevet for udflugterne. I Firenze 
og Sienna afgør man selv, hvilke seværdigheder man vil besøge, og 
betaler selv evt. entréer. 
 

 Moms, vejskat diverse afgifter og bidrag til Rejsegarantifonden. 
 

 Dansk rejseleder på hele rejsen. 
 

 Omfattende kort- og informationsmaterialer inden rejsen. 
 

   Følgende indgår ikke i prisen: 
 Drikkevarer på hotellerne.   

 

 Evt. entréer til individuelt valgte muséer og besøgssteder. 
 

Tilmelding og betaling: 
Der kan foretages en u-forpligtende forhåndstilmelding, så man er 

sikret plads på rejsen.  
Sådan tilmelding sker til pensionistforeningen formand Ingelise Bragh på  
tlf. 8667 5214 eller e-mail ingelise@bragh.dk  
 

 
 

Det skæve Tårn - formentlig historiens mest berømte byggesjusk… 



1. rejsedag - lørdag den 16. september.  
 

Opsamling af rejsedeltagere sker i Viborg kl. 7.00 - og måske senere på enkelte 
udvalgte lokaliteter under vejs mod syd. 
Ved Transportcenteret nord for Vejle lægges an til formiddagskaffe og rundstykker.   
Derefter fortsættes ned gennem Jylland, og ved grænsen gøres et kort handelsstop.   
 

Naturligvis skal vi også ha´ en frokostpause, men hvor og hvordan får i nogen grad 
bero på vejr og vind.   
Umiddelbart efter frokost passerer vi Hamburg og Hannover, hvorefter landskaberne 
ændrer sig til det bedre.  De såkaldte "Kassel-bakker" omgiver os, og det er virkelig 
smukke landskaber, vi har i synsfeltet fra bussen. 
 

For ganske mange af rejsedeltagerne begyndte dagen tidligt, og da der blev lovet et 
rimeligt tempo på hele rejsen (med undtagelse af sidste dag) forventer vi at nå første 
hotel ved 18-tiden. Flere kender sikkert Hotel Freizeit i Auefeld.  Et godt sted i rolige 
omgivelser - og med god mad både aften og morgen.  
 

 
 

Hotel Freizeit i Auefeld - få km nord for Kassel... 

 

2. rejsedag - søndag den 17. september. 
 

Forhåbentlig fik alle en god nats søvn i de rolige omgivelser. 
Og morgenmaden ?  Ja, den plejer at være god - rigtig god... 
 

Men der bliver alligevel ikke tid til morgenslummer i dag, for vi har meget at nå.  Men 
heldigvis tilbagelagde vi en pæn strækning i går, og dermed har vi trods alt tid til lidt 
”slendrian” i dag. Men også kun lidt… 
 

Vi har overnattet kun få kilometer fra en af Tysklands smukkeste bindingsværksbyer 
Hannoversch Münden, og selv om de, der deltog i sidste års rejse til Frankrigs 
Hjerte aflagde et ganske kort besøg i byen, kan vi denne gang diske op med et lidt 
længere besøg, hvor man kan nå at se lidt mere bindingsværk.  En slentretur gennem 
hovedstrøget og med et par svinkeærinder ud til siderne.   Afhængig af vejret, forstås ! 
Byen ligger netop der, hvor floderne Werra og Fulda mødes, hvorefter de skifter navn 
og bliver til Weser - som nogle givetvis kender.  I hvert fald hvis man har deltaget i 
rejser til Weser B(j)ergland. 

 

   
 

Første bindingsværksidyl i dag - mere følger senere... 
 

Efter et par timer er vi klar til at drage videre mod syd.  Er vejrguderne os venligt 
stemte, skulle det vel også være muligt at komponere en ”frokost-i-det-grønne”.   
Da det er søndag, er forretningerne lukkede, og derfor har chauffør og rejseleder 
handlet ind i aftes.   
Vi fortsætter ad motorvejen til vi møder et sted, der kan levere borde, bænke, læ, 
solskin og gerne også en toiletbygning - det skulle vel ikke være så svært !  Så en 
smule håndhjælp til at rigge det hele til - og vupti !  Der er frokost til alle ! 
 

Selv om vi fik ganske meget bindingsværk at se tidligere på dagen, så er det altså 
ikke slut endnu.  Det vil nærmest være helligbrøde at køre forbi Rothenburg (ob der 

Tauber - er dens ”efternavn”), så vi slår et lille slag til højre.  En sand middelalderperle 
ligger et par kilometer fra motorvejen - ja den venter nærmest bare på os.  At netop 
denne by er så velbevaret, kan måske undre, men forklaringen skal nok blive givet 
undervejs.  

 

  
 

                            Idyl i Rothenburg...                                     en gang var man rige - bymuren beskyttede... 
 

Vi kunne egentlig godt fortsætte lidt sydpå, for dagen er stadig ung.  Men hvorfor ikke 
overnatte her midt i ”Middelalderen” ?  Byen bliver hvert år besøgt af rigtig mange 
turister, men langt de fleste drager dog videre efter nogle timer.   
Et stort trækplaster er Käthe Wohlfart´s ”Juleverden”, der er åben hele året. Denne 
store butikskæde, hvis hovedsæde ligger her i byen, har omkring 50 forretninger i 
Tyskland - plus mange i andre lande herunder USA, Canada og Japan. 
 
 
 
 



 

Rothenburgs historie i korte træk... 
Rothenburg ligger ved floden Tauber, der en gang var stor og bred og som gjorde det muligt for ganske 

store skibe at sejle til byen.  Det var en stor by (den var blandt de 20 største byer i Det tysk-romerske 

Kejserrige) med mere end 5.500 indbyggere inden for bymuren og omkring 14.000 i det omkringliggende 

område, der hørte ind under byen.  En driftig og velhavende handelsby. 
 

Men så fulgte den første katastrofe: I 1356 ødelagdes store dele af byen af et jordskælv, og dens 

handelsliv reduceredes. 

Det værste kom dog i ”Trediveårskrigen” (1618-48), hvor store dele af Central-Europa blev lagt øde, og 

hvor stort set al handel var umuliggjort, og Rothenburg blev ramt allerede fra krigens begyndelse.  

Alligevel blev byen i efteråret 1631 angrebet af general Tilly´s katolske styrker (40.000 soldater).  Byens 

borgere gjorde kraftig modstand.  Byen måtte overgive sig efter kort tids belejring, og i løbet af vinteren 

var byen ribbet for værdier af en hver art, men dog uden at være nedbrændt, som det ellers så ofte skete. 

Sidste katastrofe kom i 1634, hvor byen ramtes af ”Den sorte Død”, og derefter var det lidt - der havde 

været tilbage efter Tilly´s hærgen - også forsvundet. 

Paradoksalt blev dette på sin vis byens ”redning”, for krigshandlingerne gik derefter uden om byen, hvor 

der ikke var noget at røve/plyndre, og derfor skete der ingen ødelæggelse af selve byen.  
  

Efter denne forfærdelige religionskrig, henlå Rothenburg som en mere eller mindre ”glemt” og fattig by, 

der ikke havde råd til at bygge nyt - og dårligt nok kunne vedligeholde det gamle.   

Når vi i dag lader os betage af alle de gamle bygninger, skal vi derfor huske, at de kun står der, fordi man 

gennem mere end 200 år ikke havde råd til at bygge nyt. 
 

I slutningen af 1800-tallet fik bl.a. kunstnere og arkitekter øjnene op for Rothenburgs hengemte værdier, 

og en bevaringsplan iværksattes. 
 

Byen fik i nazi-tiden en ny bevågenhed, da den blev fremhævet som et eksempel på fortidens storhed. 

Den blev kaldt ”den mest tyske af alle tyske byer”, og kom til at være ”model” for tysk livsmåde.  Det 

skal retfærdigvis nævnes, at byens indbyggere ikke var udelt begejstrede for denne opmærksomhed, 

uagtet den medførte store økonomiske fordele.  
 

I marts 1945 var ganske store tyske troppestyrker samlet i byen for at forsvare den mod de fremrykkende 

amerikanere.  Byen blev den 31. marts angrebet fra luften, med betydelige skader til følge.  

Amerikanerne var bevidste om byens ”værdi”, og undlod at bruge artilleri.  I stedet sendtes 6 soldater ind 

i byen på en 3-timers mission, hvor de skulle overtale tyskerne til at overgive sig.  Skete dette ikke inden 

for 3 timer, ville byen blive udsat for et fullscale angreb fra både luft- og landsiden. 

Tyskerne overgav sig, og endnu en gang blev Rothenburgs uvurderlige bygninger skånet. 
 

 

 
 

 

Rothenburg ob der Tauber: Stadig en solid sag, den bymur... 

 

3. rejsedag, mandag den 18. september. 
 

Turen i dag bringer os fra Rothenburg til Steinach am Brenner, der ligger i den syd-
lige del af Tyrol - ganske tæt på grænsen til Italien.  En tur på lige omkring 400 km, 
der går gennem meget smukke landskaber i både Tyskland og Østrig. 
Vi agter dog at ”klippe” turen over i flere dele, og derfor skal vi besøge en lille by, der 
ligger ganske tæt på motorvejen syd for Ulm, hvis domkirke har verdens højeste tårn 
på 161,53 meter. 
Den lille by, vi skal besøge hedder Rot an der Rot, og på samme vis som Rothen-
burg ligger den ved en lille flod, der nu er næsten udtørret. 
En gang var byen ganske velhavende, og i 1126 blev der bygget et helt enestående 
kloster med tilhørende kirke. Det var præmonstratenserordenen (De hvide Brødre), 
der byggede, og samme orden byggede Børglum Kloster i midten af 1100-tallet.  
Præmonstratenserne var flittige forkyndere af kristendommen, og en af munkenes 
hovedbeskæftigelse var at skrive bibler (det var inden ham Gutenberg gik i trykken… 
Vi skal se et par af byens smukkeste bygninger… 
 

 
 

  
’ 

Fra Rot an der Rot:  Smukke og meget velholdte bygninger… 



 

Når vi nu alligevel er ude af bussen, skulle vi så ikke kombinere det med en let frokost 
her i de smukke omgivelser i Rot an der Rot ?  Jeres rejseleder kender i hvert fald et 
rigtigt godt sted !  Alte Klostermühle.  De plejer at lave noget godt - lokalt og rustikt. 
Vil I med ??? 

  
 

Alte Klostermühle i Rot an der Rot… 
 

Så er vi klar til næste etape.  Den går mod den østrigske grænse, der overskrides syd 
for Füssen, og derefter kommer en strækning med mindre veje med både sving og 
højtliggende udsigtspunkter.  Ikke mindst når vi går over Fernpass, hvor vi når op i 
1210 meters højde.  Måske ikke så højt for et alpepas, men alligevel… 
 

Vejene bliver nu større, og vi passerer snart Innsbruck, der 2 gange har været 
værtsby for de Olympiske Vinterlege (1964 og 1976).  Sidste gang på ”afbud” fra 
Denver i Colorado, der havde fået tildelt legene, men hvor der i 1973 opstod folkelig 
modstand mod arrangementets økonomiske konsekvenser. Efterfølgende fik Inns-
bruck tildelt legene, for dér rådede man jo stadig over de fleste faciliteter, der 
dannede ramme i 1964. 
Det går kvikt gennem Østrig, men vi må ha´ endnu et stop.  Nemlig ved Europa-
brücke, der frem til 2004 var verdens højeste bilbro.  Da blev den overgået af broen 
ved Millau, som nogle sikkert stadig har på nethinden fra rejsen til ”Frankrigs 
Hjerte”. 

                 

Europabrücke - måske nogle vil gå over den.  Bussen venter på søndre side… 

Eftermiddagen et gået på hæld, når vi er fremme ved Hotel zur Rose i Steinach. 
Mon ikke vi alle trænger til lidt vand i ansigtet - og snart derefter et godt aftensmåltid ?  
Begge dele kan de levere her på stedet - plus en god nats søvn… 
 

  
 

Hotel zur Rose i Steinach am Brenner… 

 

4. rejsedag, tirsdag den 19. september. 
 

Rejsens hoved mål er jo Italien, og dertil bringer bussen os på mindre end 20 
minutter efter start denne tirsdag morgen.   
Når vi har passeret Brennerpasset, der er Alpernes hovedpas med en højde på 1370 
meter, er vi aldeles omgivet af Italien den næste uge.  Og det kan I såmænd godt 
glæde jer til ! 
 

Vi agter at følge motorvejen sydpå de næste 225 km, for derefter at gøre et 
svinkeærinde til Verona.  Ikke for at dvæle så længe i denne charmerende by (selv 
om det kunne være fristende), men blot at opleve en lille smule af dens stemning.  
Alle ved formentlig, at italienerne er ret vilde med opera, og netop Verona er stedet i 
denne forbindelse. 
Da vi absolut ikke har ”masser af tid til rådighed”, må vi nøje prioritere de ting, vi skal 
se, men mon ikke vi når følgende:  Den romerske arena, hvor der er udendørs opera 
en stor del af året, byens centrale plads - og naturligvis Romeo og Julies Hus.  
Måske lidt mere, men næppe ret meget… 
 

  
 

        Verona: Den fantastiske operascene…        Verona: Romeo og Julies balkon… 
 

Det er i nærheden af Verona nogle af Italiens bedste vine fødes: Amarone-vinene fra 
området Valpolicella nord for Verona (lokaliteten betyder ”Dalen med de mange kæl-
dre).  Disse vine bestemmes ikke af deres druesort eller hjemsted, for der er tale om 



en vintype og en fremstillingsmetode.  Når amaroner er dyre, skyldes det ikke mindst, 
at de er meget arbejdskrævende fra start til slut.   
Fortvivl dog ikke, hvis vi ikke smager nogen amarone i dag.  De kommende dage vil vi 
adskillige gange komme til at smage virkelig gode vine - ofte på det sted, hvor de er 
født, og hvor vinbonden og hans familie er stolte af at kunne skænke et virkelig kvali-
tetsprodukt.  
For ikke så mange år siden producerede Italien megen ”slavevin” uden sjæl over-
hovedet, men det er ændret.  I dag er Italien storproducent af kvalitetsvine til absolut 
rimelige priser.  At der også findes vine til helt uhyrlige priser, er dog også et faktum - 
ganske som i andre vinproducerende lande. 
 

Efter mellemlandingen i Verona krydser vi Po-sletten på vej mod Modena, men ruten 
der fra til Montecatini vælges under hensyntagen til tid, vejrlig og trafikale forhold. 
Ingen tvivl om, at jeres rejseleder gerne vil ”bjergvejen” gennem Appenninerne - den 
store bjergkæde, der strækker sig gennem det meste af støvlelandet… 
 

Montecatini Terme er en gammel kurby med et utal af termalbade.  Det varme vand 
nærmest ”vælder” op af jorden, og er høj grad årsag til byens store turist-aktivitet.   
Byen har kun godt 20.000 indbyggere og er egentlig ikke ”noget særligt”, men lige 
nord for byen ligger Montecatini Alto, og den er afgjort ”noget”.  Der skal vi selv-
følgelig op under vort ophold.  Måske med den lille bjergbane ”Funiculare”. 
 

Vort hotel hedder Hotel Boston **** - og det ligger centralt i byen i gå-afstand fra det 
meste. 
 

 
 

Hotel Boston - hvor vi også kan nyde de lune sensommeraftener… 

 

5. rejsedag, onsdag den 20. september. 
 

I dag skal vi opleve en af Italiens mest berømte og mest besøgte byer: Firenze. En 
sand turistmagnet er den - og ikke uden grund.  Her kan man opleve mere end et 

årtusinds historie og kultur i utallige udtryksformer.  Men forvent endelig ikke, at man 
kan nå det hele på en dag.  Derfor må man nøje udvælge det, man vil se op opleve.   
Jeres rejseleder skal nok i forvejen have ”vejledt” jer om de mange valgmuligheder, 
og det er så op til hver enkelt at vælge netop det, der synes mest interessant. 
Når vi ankommer til byen, sker det med jernbane.  Hvorfor ?  Fordi det koster en 
formue at have bussen parkeret uden for byen, og derefter skal vi ind til selve byen. 
Vælger man at ankomme med tog, så er vi straks helt fremme - og er ganske tæt på 
de fleste af herlighederne… 
 

Uden at foregribe rejsedeltagernes valg, er jeg ret sikker på, at de fleste agter at 
besøge Domkirken, klokketårnet og dåbskapellet (samme trenighed som vi finder i 
Pisa, der ligger senere på vor rejse).  Ikke mindst domkirkens kuppet er enestående.  
Ikke blot i sin skønhed og størrelse, men også i sin konstruktion.  At den kunne 
bygges uden brug af stillads skyldes det forhold, at murstenene blev lagt i et sindrigt 
sildebensmønsker, som gjorde den selvbærende. 
Overvinder man de 463 trin til kuplens top, kan man se konstruktionsmetoden, der og-
så er benyttet i Marmorkirken i København.  Gør det !  Man bliver rigeligt belønnet ! 
 

 
 

Firenze:  Domkirken ”Santa Maria del Fiore” - verdens 3. største kirke… 
 

VIGTIGT !  Vil man besøge de kirkelige bygninger i Firenze, går det ikke med shorts 
eller bare skuldre og overarme.  Man skal være ”ærbart” påklædt !!!  Basta ! 
Bemærk også:  At da man selv vælger sine besøgssteder i Firenze, afholder man 
også selv evt. entréer (der på denne rejse ellers er inkluderet i prisen). 
 

Blandt byens mange andre seværdigheder skal blot nævnes nogle få:   
Kirker: San Lorenzo, Santa Maria Novella og Santa Groce. 
Muséer: Ufficierne, Palazzo Vecchio og Palazzo Pitti (Medici´ernes hovedresidens). 
Andre seværdigheder: Ponte Vecchio og Boboli Parken (lige ved Palazzo Pitti). 
 



Vi ankom til Firenze med tog, og forlader også byen med tog.  Man samles på aftalt 
tid og sted, og går samlet til jernbanestationen. 
 

En anstrengende og udbytterig dag.  Godt at kunne slappe lidt af på Hotel Boston. 

 

6. rejsedag, torsdag den 21. september. 
 

Gårsdagens mange kulturelle indtryk fra Firenze afløses i dag af en masse natur-
indtryk.  Vi forlader nemlig Montecatini tidlig formiddag, og skal i dag opleve de kendte 
og karakteristiske Toscana-landskaber med bløde bakker, vinmarker og områder med 
masser af vilde blomster og pinjetræer.  Og maleriske landsbyer og ensomt beliggen-
de vingårde. 
Helt slut med kultur og historie er det dog ikke.  For undervejs mod Chianchiano 
Terme skal vi besøge både Volterra og San Gimignano. 
 

Vi kommer til Volterra ad mindre veje - og her oplever vi for første gang de karakte-
ristiske toscanske landskaber, som man nemt kan falde i svime over.  Men ganske 
langsomt fører bussen os op på en høj slette, og der ligger Volterra:  Ganske ensomt i 
et ret øde landskab. 
Byen er meget gammel.  Den er nemlig grundlagt af etruskerne, et folk som herskede 
i det nuværende Toscana og Umbrien fra omkring 800 år til omkring 300 før vor 
tidsregning - hvor det smeltede sammen (assimileredes) i den romerske republik. 
Etruskernes tekniske formåen var højere end de omkringboende folks, og en stor del 
af det, der senere er blevet opfattet som ”romersk” stammer i virkeligheden fra etrus-
kerne.  De kunne således bygge meget bærekraftige broer, og de havde veje med 
fast belægning. Deres byer var planlagte og havde effektive sanitære forhold med 
bl.a. kloakering. 
De var dygtige handelsfolk og havde kulturelle kontakter over Middelhavet til både 
grækerne og fønikerne. 
Man ved rigtig meget om etruskerne, men hvor de oprindelig kom fra, ved man ikke.  
Har de altid boet i den øverste del af den italienske halvø, eller var de kommet over 
havet fra Lilleasien ?  Man ved det ikke med sikkerhed, men det er et faktum, at de 
har været til stede rigtig længe… 
I Volterra får vi mulighed for at se en del af deres tekniske formåen.  Men vær klar 
over, at meget af det etruskiske vi ser, er kraftigt påvirket af de efterfølgende århun-
dredes romerske indflydelse.  
Nyd udsigten fra Bymuren !  De havde et bredt synsfelt, de etruskere… 
 

San Gimignano kaldes også ”Byen med de smukke Tårne”, og der var en gang 
ikke færre end 72 af slagsen, idet de rige familier i byens velmagtsdage i første 
halvdel af 1300-tallet kappedes om at bygge det flotteste og højeste tårn.  I dag er der 
”kun” 13 tårne tilbage, men flotte er de nu alligevel… 
Det fortælles, at tiden står stille her, men det er afgjort en overdrivelse.  For vi vil 
tydeligt fornemme, at den tid vi har afmålt til byen går endda meget hurtigt.  Men er vi 
effektive, kan vi nå at se en god del af byen, der ikke er ret stor - kun godt 7000 ind-
byggere (i byens storhedstid var befolkningstallet mere end det dobbelte). Til gengæld kommer der 
mere end 3 millioner turister om året. 
Men rigtigt er det, at man netop her kan føle sig hensat til tider, der for længst er ovre. 
Og det er måske netop i sig selv begrundelse nok for at besøge denne stemnings-
fulde by, hvor vi må slå følge på en byvandring - i adstadigt tempo, forstås….  

Der er også en rørende historie at fortælle om byen, men den får vente til vi er der… 
 

Frokost ?  Ja, sådan noget må vi da ha´ - også i dag.  Og tro mig:  Det skal nok blive 
rigtig godt og anderledes.  Man har mange lækkerier her i området, og vin har de 
også i så rigelige mængder, at man lige frem serverer den for fremmede…  
 

Chianciano Terme - stedet, hvor vi skal tilbringe ikke færre end 3 dage/3 nætter - er 
også anlagt af etruskerne, der allerede 500 år før vor tidsregning anlagde et tempel 
tilegnet guden for ”Det gode Helbred” - reelt en slags badeanstalt med masser af det 
varme vand, der vælder op fra undergrunden, og som i vore dage gør byen til et kendt 
og værdsat kursted. 
Byen - der består af 2 dele: Vecchia (gamle) og Terme (nye) - har kun omkring 7.000 
indbyggere, og er dermed dejlig overskuelig for os turister.   
Vi skal bo på Grande Albergo Fortuna, der er et moderne hotel beliggende i byens 
udkant omgivet af en stor park - og vinmarker, selvfølgelig… 
 

 
 

  
 

Grande Albergo Fortuna - her skal vi husere i 3 døgn… 
 

Det vil egentlig være hensigtsmæssigt at foretage en mindre rekognosering i vore 
nærmeste omgivelser efter aftensmåltidet.  Så hvis nogle vil med på en lille tur ind i 
byen, så går rejselederen gerne foran - medbringende Dannebrog.  De indfødte har 
godt af at vide, at der er danskere på besøg i deres smukke by  
 



 
 

7. og 8. rejsedag, fredag - lørdag, 22. - 23. september. 
s 

Vi har 2 udflugtsdage foran os, og vi skal nå rigtig meget. 
Det er dog ikke muligt i skrivende stund at beskrive udflugterne i detaljer, for der er 
ganske mange lokale forhold at tage i betragtning - ikke mindst vejr, vind og ugedage. 
Skulle du/I - kære læser - beslutte at deltage i rejsen, vil der i løbet af forsommeren 
2017 blive indbudt til informationsmøde, og der vil en detaljeret plan for de 2 udflugts-
dage blive uddelt. 
Det kan dog godt afsløres, at følgende lokaliteter og seværdigheder kommer til at 
indgå i planlægningen: 
 

      Besøg i Sienna, der kan fremvise så utroligt mange smukke bygningsværker - 
bl.a. rådhuset fra 1342, der gav inspiration til arkitekt Martin Nyrop, da han 
skulle tegne Københavns rådhus.  Det er dog ikke kun rådhuset, der er et 
besøg værd.  Det gælder byen som helhed, der i bogstavelig forstand er spæk-
fyldt med enestående kulturperler. 

 

      Besøg i Montepulciano, der ligger kun en halv snes kilometer fra vort bosted, 
er en af de højest beliggende byer i Toscana.  Den er anlagt på en kalkstens-
ryg, og er omgivet af mure og fæstningsværker, der skulle beskytte de mange 
”rigdomme”, der befandt sig bag murene…  
Og så er der også vin i byen !  Mest kendt er vel Vino Nobile di Monte-
pulciano (Den ædle vin fra Montepilciano). Der kan gøres rigtig gode vinkøb 
her i byen, men man skal se sig godt for.  Den helt samme vin kan ofte fås 
meget billigere i et lokalt supermarked end i byens mange vinforretninger. 
 

      Måske besøg Assisi, der desværre ligger i betydelig afstand fra vort bosted, og 
det vil derfor tage ret lang tid at komme til og fra.  Byen skal ikke her beskrives 
nærmere, for den er kendt af de fleste for sine mange seværdigheder - ikke 
mindst de, der har forbindelse med Den hellige Frands af Assisi.  -  I 1997 
ramtes byen og omegnen af et meget kraftigt jordskælv, der ødelagte store 
dele af byen.  Skaderne er endnu langt fra udbedret, uagtet der er blevet tilført 
store økonomiske midler fra såvel regeringen i Rom som fra kirkelige instanser.  
De offentlige midler siges at have været udsat for den italienske underverdens 
effektive sugerør… 

  Om vi skal besøge Assisi afgøres altså senere…   
Kommer vi der ikke, kan det i hvert fald undskyldes med, at Assisi ikke ligger i 
Toscana, men i Umbria, der ikke er mål for denne rejse… hvis man altså har 
behov for en undskyldning ? 
 

      Besøg på vingårde og andre steder der har med de lokale produkter at gøre. 
 

     Endelig skal man kunne holde fri og selv afgøre, hvad man vil… 
 

 
 

Assisi – der måske finder plads på vor udflugtplan… 

 

9. rejsedag, søndag den 24. september. 
 

Der skal igen pakkes kufferter, for vi bliver nødt til at forlade vort dejlige hotel, og fra 
nu af går det hjemad. Vi har været så langt mod syd, som denne rejser kan bringe os. 
Vi skal dog ikke skynde os nord på, for Pisa venter os senere i dag, og der skal vi 
også bo en nat. 
 

På nuværende tidspunkt har vi set mange smukke toscanske landskaber, men på vej 
mod Pisa kommer en helt ny af slagsen. Landskaber med ganske store højdefor-
skelle, dybe dale og vinklædte skrænter og store lunde med pinjer og cypresser. 
Sådanne landskaber ta´r tid at komme i gennem, ikke mindst fordi der adskillige 
gange ”kræves” stop/fotostop.   
Den sidste del af ruten går ad motorvej, og snart er vi fremme i den by, der kan prale 
af verdens mest berømte byggesjusk.   
For det er jo, hvad det skæve tårn repræsenterer: Elendigt valg af byggegrund; dårlig 
pilotering; uhensigtmæssig proportionering af bygningen og mangelfuldt tilsyn under 
opførelsen.  For da man så langt henne i byggeprocessen endelig erkendte, at noget 
var rivende galt, forsøgte at skjule fejlene ved at foretage konstruktive indgreb, der i 
sig selv ville blive fatale.  Både arkitekten, de rådgivende ingeniører og de projek-
terende firmaer er skyldige i sjusk og tilsidesættelse af naturlovene.  De burde rets-
forfølges !  Og ville dette ikke være muligt, så burde de i det mindste skamme sig !  
Men om de gør det ?  Næppe !  Tværtimod må det antages, at de er jævnt stolte af at 
have frembragt et bygningsværk, der årligt samler i millioner af turister, der erlægger 
næsten utallige millioner af gode € for at besigtige dette misfoster af et tårn… 
Vi må osse hellere se det, når vi nu alligevel er på det lag… 
…og vi bliver nok trods alt nødt til at indrømme, at der er gjort en hel del ud af de 
bygninger, der er placeret i tårnets nabolag.  Det er i hvert fald tydeligt, at der ikke var 
mangel på penge i de kredse, der stod som bygherrer. 
 



  
    

    Det er da utroligt…                     På dette billede er dygtige håndværkere i færd med at redde, hvad 
                                                            reddes kan - men det vælter nok alligevel inden for de næste 100 år… 

 
Hvor vi skal bo i nat ?  Da prisniveauet er højt i Pisa, ville det være fristende at finde 
et hotel i byens sydlige udkant, hvor priserne er rimelige…  Men skal der være fest, så 
lad det !  Vi skal bo bare 145 meter fra Tårnet.  Så tæt ved en UNESCO-verdens-
kulturarv, tror jeg ikke, ret mange af jer tidligere har sovet… 

 

10. rejsedag, mandag den 25. september. 
 

Pisa var en afstikker værd, og vort bosted var fint beliggende, men straks efter 
morgenmaden er vi nødt til at drage videre. 
Den første times kørsel går ad motorvejen langs Middelhavet - den del, der hedder 
Versillia-kysten - og fra La Specia går det mod Parma og videre over Po-sletten. 
På udrejsen havde vi en afstikker til Verona, men i dag fortsætter vi ufortrødent mod 
nord, hvor der begynder at gå kraftigt opad.  Vi skal nemlig over Brenner-passet, der 
er Alpernes hovedpas.  Selv om det ”kun” ligger i 1370 meters højde, går det pænt 
opad... Heldigvis er vejen både bred og banet, så fremrykningshastigheden bliver 
derfor ganske høj. 
 

Efter passet er vi omgivet af Østrig de næste godt 100 km, og derefter er der blot 
omkring 25 km til Rohrdorf i Bayern, hvor der er er lagt op til en længere pause.  
Faktisk i omkring 15 timer, så der bliver også mulighed for nogle timers søvn.   
Altså: Vi skal overnatte på Hotel zur Post i Rohrdorf.  Et rigtig godt sted ! 

 

11. rejsedag, tirsdag den 26. september. 
 

Der bydes med sikkerhed på et solidt og omfangsrigt morgenmåltid, og derfor behø-
ver vi ikke tænke på mad, før vi er kommet et godt stykke op i Tyskland. 
 

Det meste af færden i Tyskland sker gennem Bayern - det arealmæssigt største af de 
i alt 16 forbundslande, Forbundsrepublikken består af.  Bayerns areal er på 70.550 
km

2 
og det samlede befolkningstal er på lidt over 12,6 millioner (DK er på 43.000 km

2 
med 

godt 5,7 millioner indbyggere). 

Bayern har traditionelt været opdelt i 7 regioner, og de lokale særpræg er meget 
tydelige. Der er således ikke ret meget samlende mellem f.eks. Oberbayern og 

Unterfranken - bortset fra at folket begge steder er ”bayere” - og i høj grad føler sig 
som sådan.  Man kan med betydelig ret hævde, at lokalpatriotismen sætter store 
blomster i Bayern, men at de er ganske forskellige mellem områderne...  
Politisk set er Bayern også ”særlig”. På den borgerlige side råder Bayerns Kristelige 
Parti - CSU - aldeles enevældigt, medens alle de øvrige forbundslande deles om søs-
terpartiet CDU - og de to partier er langtfra altid enige !  
 

Det meste af dagens mange kilometer tilbagelægges ad motorveje, men vi vælger 
motorveje, der sædvanligvis ikke benyttes af danske turister, når de drager gennem 
Tyskland.  Siden genforeningen i 1990 er der anlagt en del nye motorvejsstrækninger 
i det tidligere Øst-Tyskland, og mange af disse strækninger går gennem meget 
smukke landskaber.  Vi kommer således gennem det store skov- og bakkeområde 
Thüringer Wald, der er tyndt befolket, og som i DDR-tiden var et noget ”mystisk” 
område, det var vanskeligt bevæge sig frem i, for der var kun få veje, og de var ofte 
aldeles elendige.  Det nuværende forbundsland Thüringen er i erhvervsmæssig 
henseende stadig et noget tilbagestående område, men har en stærk og levekraftig 
folkelig kultur i de små landprægede bysamfund..  Anderledes var det i den sidste del 
af DDR-tiden. Her slog kollektiviseringen aldrig rigtigt i gennem, og mange mindre 
erhvervsvirksomheder fik ”lov” til at fortsætte, medens systemet fjernede den private 
ejendomsret alle andre steder. 
Efter genforeningen fungerede Thüringens erhvervsliv relativt godt, men da det var 
båret af forholdsvis små virksomheder, var det yderst sårbart i forhold til de store 
omvæltninger som fulgte i kølvandet på genforeningen. På det politiske område har 
Thüringen også været et særtilfælde efter genforeningen: Ganske stabilt og med et 
ret god samarbejde i Landdagen på tværs af partierne.  Ved delstatsvalg i 2014 fik 
partiet ”Die Linke” ministerpræsidentposten, uagtet partiet ikke var Landdagens 
største. 
 

  
 

Quedlinburg - verdens mest bindingsprægede by… 
 

Rejsens sidste hotel ligger i Quedlinburg - en forholdsvis lille by på østsiden af 
Harzen.  Men en by, der bestemt ikke er som byer er flest.  Den anses som den by i 
hele verden, der rummer flest bindingsværkshuse - i alt omkring 1300.  Byen blev i 
1994 - som det første i det tidligere DDR - optaget på UNESCO´s verdensarvsliste.  
 

I DDR-tiden fremstod dens gamle bycentrum utrolig flot, og det blev fremvist for fine 
gæster.  Men blot 75 meter fra torvet var det slut med det flotte.  Alt var misligholdt og 
faldefærdigt. Men der kom de fine gæster selvfølgelig ikke.  Umiddelbart efter genfor-
eningen gik restaureringerne i gang, men de blev langt mere omfattende - og mere 



omkostningskrævende - end nogle havde forestillet sig.  At renovere gamle bindings-
værkshuse koster bare kassen, men de blev til gengæld fantastisk flotte.  Det må vi 
selvfølgelig se… Jo, byen huset også den ældste verdslige bygning i hele Tyskland: 
Quedlinburg Slot, der ligger på en banke.  Der må vi også hellere vandre op på vor 
aftentur, hvis nogen da vil med ? 
 

   
 

Quedlinburg:  Efterår og bindingsværk  -  Schlossberg  -  Hotel Schlossmühle… 

 

12. rejsedag, onsdag den 27. september. 
 

Det lader sig ikke bortforklare:  Sidste rejsedag er mest en transportdag.  Og netop på 
denne sidste rejsedag kan man end ikke hævde, at der ligger en masse smuk og 
varierende natur uden for bussen.  Måske de første par timer, men derefter er det 
flade landskaber, vi bevæger os i gennem.  Pæne og frodige for det meste, men 
særligt ophidsende er de bestemt ikke.  Vi skal bare hjem… 
 

Det skal ikke være for at glæde hverken chauffør eller rejseleder, at der gøres et 
handelsstop ved den dansk/tyske landegrænse.  Men vi gør det jo nok alligevel ? 
Om der kan spares noget ?  Ja, på nogle ting kan der vel nok.  Ikke så meget, men 
der kan stadig handles fordelagtigt - hvis man ser sig godt for. 
Bemærk dog, at ”den sparer mest, som ingen ting køber…”  
 

***     ***     *** 
  

12 rejsedage nærmer sig afslutningen, og vi krydsede landegrænser i alt 6 gange.   
Toscana var hovedmålet, men der har givetvis også været mange andre højdepunkter 
under vejs til og fra. Men hvad rejsedeltagerne opfatter som højdepunkterne, er hel-
digvis individuelt. 
 

Vi har opleve utrolig megen smuk og særpræget natur, og fik masser af kulturelle 
indtryk.  Nyt og gammelt i varierende former. 
Vi blev givetvis mætte flere gange om dagen, men forhåbentlig var der også en lang 
række kulinariske udfordringer under vejs.  Rugbrød og frikadeller måtte vi undvære 
det meste af tiden, men det gik jo alligevel... 
    

Forhåbentlig har I nydt rejsen og fællesskabet undervejs.   
 

Vi vil gerne sige tak for samværet og ønsker, I må nyde den smukke del af efteråret, 
vi kan opleve i Danmark. 
 

Skerping i efteråret 2016 

Poul-Erik Uttrup 
 

F o r e l ø b i g 
hotelfortegnelse for rejsen til 

””TToossccaannaa””  
i perioden 16. - 27. september 2017 

    
 Lørdag den 16. september:      HHootteell  FFrreeiizzeeiitt  AAuueeffeelldd   
       Hallenbadstrasse 33, Hann. Münden, Tyskland

      www.freizeit-auefeld.de  
        

 Søndag den 17. september:    HHootteell  RRaappppeenn 
       Vorm Würzburger Tor 6-10 
       Rothenburg ob der Tauber, Tyskland 
3. pl       www.hotel-rappen-rothenburg.com    

  

 Mandag den 18. september:  HHootteell  zzuurr  RRoossee 
       Brennerstrasse 30, 
       Steinach am Brenner, Østrig 
       www.hotelrose.at 

         

 Tirsdag den 19. september  HHootteell  BBoossttoonn  
 og onsdag den 20. september: Viale Bicchierai 16-20 
       Montecatini Terme, Italien 
       www.hotelboston.it 

               

 Torsdag den 21. september,  GGrraannddee  AAllbbeerrggoo  FFoorrttuunnaa 
 fredag den 22. september  Via Della Valla 76, Chianciano, Italien 
 og lørdag den 23. september  www.grandealbergofortuna.it 

       

 Søndag den 24. september   GGrraanndd  HHootteell  DDuuoommoo 
       Via Santa Maria 94, Pisa, Italien 
       www.grandhotelduomo.it 

               

 Mandag den 25. september:  HHootteell  zzuurr  PPoosstt  
       Dorfplatz 14, Rohrdorf, Bayern, Tyskland 

            www.post.rohrdorf.de 
 

Tirs       Tirsdag den 26. september:         HHootteell  SScchhlloossssmmüühhllee 

         Kaiser-Otto Strasse 28, Quedlinburg, Tyskland 
       www.schlossmuehle.bestwestern.de 

 

Onsdag den 27. september:  HHjjeemmkkoommssttddaagg 


