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Klassiske haver 
og Medici-villaer 
– med haveekspert og kulturhistoriker
Ole Fournais på haverejse i Toscana  

17. - 24. september 2018 / 8 dage / fra Kastrup

Rejse nr. C-31

Rejsen tilbydes i samarbejde med Italien Information 
Service A/S – og bestilles direkte via dette LINK:

Til alle tider har Toscana været et kendt, elsket og 
yderst velstående område: først med etruskerne, der-
næst under romerne – og ikke mindst i renæssancen, 
hvor det veludviklede landbrug var førende i Europa.
De hertil hørende håndværk, købmandshuse, bank-
virksomheder og postsystemer skabte gennem adskil-
lige århundreder en særdeles blomstrende økonomi.
I sammenhæng med de store og små byer med stor 
politisk bevidsthed medførte dette gennembruddet 
for renæssancen, hvor en stor del af rigdommen blev 
brugt til store kunstsamlinger og ikke mindst smukke 
villaer i landlige omgivelser.
Blandt de absolut førende familier var den berømte 
Medici-slægt – og netop villaer opført af Medicierne 
er målet for denne rejse, hvor vi i og omkring Firenze 
oplever både klassiske og nyere haveanlæg.
Vi skal opleve flere af de ældste, eksisterende Medici-
villaer i Toscana – og naturligvis også flere villaer 
opført efter renæssancen, men med umiskendelig 
inspiration fra renæssancens vigtigste elementer for 
den berømte italienske renæssancehave: skabt på en 
skråning med en række terrasser og med varierede 
planter og design i næsten lukkede haverum – eller 

http://flexbillet.dk/kulturretur/event/qleb6e/token/7yei
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som italienerne kalder det: ”giardino segeto”.
I en sådan have møder vi mange skulpturer af mar-
mor, mange eksotiske blomster og træer, flere klippe-
de hække og figurer, men også mange springvand og 
finurlige overraskelser – og endelig en række ”uhyg-
gelige” grotter.
Den mest udbredte plante i disse renæssancehaver er 
Citrus-slægten – altså diverse citroner og appelsiner 
o.l. – derfor besøger vi Europas mest anerkendte pro-
ducent af Citrus: Tintori i Pistoia, hvis planter vi møder 
i stort set alle større haver i Toscana.
Vores rejse rummer også et besøg på en af Italiens 
verdensberømte planteskoler: Vannucci-piante, som 
har specialiseret sig i ”Topiary” = de berømte figur-
klippede stedsegrønne planter.
Men renæssancehaver er endvidere præget af mar-
mor: som skulpturer, trapper, mure, belægninger m.m. 
– Derfor oplever vi naturligvis de berømte marmorbrud 
i Carrara, hvor også vores egen Bertel Thorvaldsen – i 
lighed med talrige andre kunstnere før og nu – tog til 
for at udvælge sine egne blokke af det smukke hvide 
marmor.

Program

Dag 1 / 17. september 2018
Ankomst Firenze.
Vi flyver fra Kastrup kl. 09.50 onestop Paris og med ankomst 
Firenze kl.14.30, hvor vi bor de første 3 nætter. Efter aflevering 
af vores bagage spadserer vi den korte tur til kvarteret nord 
for byens berømte domkirke, hvor vi besøger en eksklusiv 
hotelhave med dejlig atmosfære og fine plantesamlinger. Efter 
flere årtiers forfald er haveanlægget – ligesom bygningerne 
– gennem adskillige år blevet nænsomt restaureret og blevet 
udbygget, så det samlede indtryk skaber en atmosfære af 
diskret elegance. Herefter middag på restaurant tæt ved vores 
eget hotel.
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Dag 2 / 18. september 2018
Fiesole med Villa Le Balze, Villa Medici og Villa Gamberaia.
Med bybus kører vi op til oldtidsbyen, hvor vi fra torvet 
spadserer til de to nærliggende haver. Den privatejede Villa 
Medici i Fiesole er fra ca. 1450 (og ejes stadig af en ”Medici”  
og rummer klassiske terrasser med fine blomstersamlinger. I 
mellemkrigstiden renoverede den berømte engelske havearki-
tekt, Cecil Pinsent haven og anlagde ligeledes nabohaven ved 
Le Balze.
Villa Le Balze ejes i dag af det amerikanske Georgetown 
University og byder på en række små, velanlagte og meget 
velpassede haverum omkring den oprindelige villa med formi-
dable udsigter ned over Firenze.
Frokostpausen denne dag holder vi ved det lille charmerende 
torv i Fiesole.
Herefter kører vi til landsbyen Settignano lidt nede af bjerget, 
hvor vi besøger en af Toscanas allermest fotograferede haver, 
Villa Gamberaia fra 1610-1630. Den adelige lystvilla Gambe-
raia rummer en mindre have, men opdelt i tydelige rum med 
særlige funktioner: blomsterbede, citrustræer, frugttræer, 
olivensamlinger og ikke mindst de velklippede cypreshække 
både som indgangsparti og som udsigtsbuer.

Dag 3 / 19. september 2018
Boboli-parken og adelshave i Firenze.
Denne dag besøger vi to haveanlæg syd for Arno-floden. 
Først den meget store fyrstehave ved Palazzo Pitti kendt som 
Boboli-parken – og som Italiens vigtigste renæssanceha-
ve, men den har desuden flere barokpartier. Den rummer en 
mængde elementer: amfiteater, cypres-allér, mange fontæner, 
et hav af statuer, et væld af træer, buske og ikke mindst en fin 
samling roser og pæoner – desuden et ”Kaffeehaus” og grot-
ter med mytologiske figurer. Foruden parken oplever vi også 
Pitti-paladsets store kunstsamlinger og fine interiører.
Efter frokostpausen besøger vi Giardino Torregiani. Denne 
privatejede, velplejede og harmoniske park på godt 7 tønder 
land ( ! ) rummer både plæner, mindre træplantninger, et ob-
servatorium, mange marmorstatuer – og et lille gartneri. Grev 
Torrigiani viser selv rundt og forklarer om de meget forskellige 
stilarter og pudsigheder undervejs – også om den meget høje 
havemur, som er en rest af byens historiske fæstningsværker.

Dag 4 / 20. september 2018
Villa Pietra, Villa della Petraia og Giardino di Castello – 
meget oprindelige renæssancehaver.
Denne morgen besøger vi i byens nordlige del Villa Pietra, en 
fyrstevilla fra barokken beliggende højt på en skråning med 
en formidabel udsigt ned over Firenze og over til Fiesole. 
Skønt den nuværende have ser meget ældre ud, er den i den 
nuværende form først anlagt 1904 af den berømte englænder, 
Sir Arthur Acton – kendt for sit store arbejde for det kongeli-
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ge engelske haveselskab. Acton var særdeles optaget af de 
klassiske italienske haver og søgte at skabe en kombination 
af moderne renæssancehave med pergolaer, marmorpor-
taler, balustrader, et væld af planter m.m. – og en engelsk 
landskabshave. Haven rummer bl.a. en række figurklippede 
buksbom, taks, cypresser, en mængde slyngroser, mange 
udsigtsmuligheder og tilsammen skaber alt dette en særegen 
harmoni.
Efter frokostpausen besøger vi to af de ældste italienske 
renæssancehaver i forstaden Sesto-Fiorentino. Først
Villa della Petraia anlagt i slutningen af 1500-tallet efter 
datidens nye haveidealer : mange terrasser, blomsterbede på 
et niveau, frugttræer på et andet, fiskebassin på tværs af den 
faste akse og med udsigt ned over den frodige Arno-dal, som 
gennem mange århundreder har skabt grundlag for den vel-
stående bystat, Firenze. I midten af 1800-tallet udvides haven 
bag villaen med den engelsk-inspirerede landskabspark, som 
med de talrige træer giver svalende skygge. – Villaen var i en 
kort årrække omkring 1870 bolig for den italienske konge.
Tæt ved besøger vi Giardino di Castello – regnet blandt de 
ældste Medici-haver i Toscana. På dette svagt skrånende 
terræn blev anlagt en ganske særpræget have med fine 
buksbomhække omkring sirlige bede og meget præget af den 
berømte samling af nu næsten forsvundne marmorstatuer og 
citrus-træer i store terracotta-krukker.
Herefter kører vi til vort hotel i Montecatini, hvor vi bor de 
næste 4 nætter.

Dag 5 / 21. september 2018
Specialplanteskole og Montecatini Alto klippeformation med 
betagende udsigter
I området mellem Firenze og Montecatini besøger vi lidt syd 
for købstaden Pistoia Vannucci-planteskolen, som regnes 
blandt verdens største på godt 400 ha med produktion af 
næsten alle tænkelige planter. Virksomheden er førende på 
verdensmarkedet med de fra renæssancehaverne så kendte 
elementer som f.eks. geometriske former, finurlige skabnin-
ger som dyr, fugle og biler – det skabt af dygtige gartnere af 
planter som buksbom, liguster, taks, cypres o.l.
Efter frokost i en lokal ”Cantina” for områdets løsarbejdere 
kører vi op til det øvre Montecatini, som oprindeligt blev byg-
get som klosterkompleks og senere også en fæstning, hvorfra 
man har en formidabel udsigt over hele området. På denne 
klippetop ligger i dag en række små butikker, mange caféer 
og desuden en stribe smukke udsigter hele vejen rundt, som 
vi nyder fra en af de mange cafeer.
Nede igen i selve Montecatini, som gennem mange århund-
reder har været populær både for velhavende italienere og 
centraleuropæere som en noget eksklusiv kurby, får vi tid til at 
lade os friste af de mange modebutikker m.m.....
 

Ole Fournais, turens rejseleder
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Dag 6 / 22. september 2018
Carrara-marmor – og Thorvaldsen
Marmor er temaet denne dag, hvor vi kører ud til vestkysten 
af Toscana til de verdensberømte marmorbjerge bag byen 
Carrara. Allerede i Oldtiden brød man marmor til bygninger, 
statuer, broer, o.l. i disse bjerge, hvor der stadig findes meget 
store mængder af marmor i særdeles høj kvalitet og i mange 
farver. Først og fremmest er det hvid marmor, som har gjort 
Carrara til en mærkevare. Især i renæssancen og barokken 
leverede området marmor til hele Europa. Vi beundrer facaden 
på Bertel Thorvaldsens hus i byen og besøger domkirken.
Efter frokostpausen i den gamle middelalderby kører vi op i to 
dale bag byen og ser, hvordan blokkene hugges og sprænges 
ud af bjerget. Vi besøger en mindre udstilling om håndværkets 
historie og endelig oplever vi, hvordan man inde i en enorm 
bjerghule hugger blokkene ud. Her oplever vi også de tekni-
ske forhold ved at få de store og særdeles tunge blokke ud fra 
bjerget i et stykke.

Dag 7 / 23. september 2018
Citrus-træer og nyere haver
Vi kører den korte tur til virksomheden Oscar Tintori i byen 
Pescia. Familien Tintori er verdensberømt for produktion af 
citrus-planter i alle tænkelige sorter og leverer citrus-træer til 
hele verden. Overalt i Italiens store og små slotshaver finder 
vi Tintoris citron-træer – også i alle haver på vores rejse. I fir-
maet ser vi også den store udstilling af citrus-træer i terracot-
ta-krukker – nogle krukker er mandshøje og sælges til meget 
høje priser, men har desuden en særdeles høj kvalitet.
Derefter kører vi til fyrstehaven Garzoni ved Collodi, en typisk 
renæssancehave på en stejl skråning med mange terrasser og 
trapper – udformet som en pastiche over det klassiske tema. 
Her blev anlagt et formidabelt terrasseret haveanlæg med tal-
rige marmorværker med referencer til den græske og romer-
ske gudeverden – med og store, farverige blomsterpartier.
Efter frokostpausen i denne Pinocchio-by er to klassiske ha-
ver nordøst for Lucca på programmet. Først den mindre Villa 
Torrigiani, oprindeligt opført i 1600-tallet. I 1700-tallet tilføjes 
bl.a. den nu meget berømte have for gudinden Flora med en 
samling barokke blomsterbede. En nyere romantisk havedel 
med sjældne træer indrammer nu de ældste dele.
Endelig besøger vi den meget store Villa Marlia, som rummer 
både en maurisk inspireret have og haverum fra renæssancen 
og barokken plus en romantisk del foruden et vandteater, en 
fornem citrussamling og en mere moderne have fra 1920-
erne.

Dag 8 / 24. september 2018
Efter god tid til morgenmaden og eventuelt en kort spadsere-
tur i centrum forlader vi Montecatini og kører mod øst.
Formiddagens sene besøg gælder Villa Demidoff ved købsta-
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den Pratolino nord for Firenze. Her lå først en mindre jagthytte 
i dette meget store skovområde mellem Firenze og Bologna, 
men senere opførte storhertugen af Toscana, Franscesco 1 en 
større og langt mere fornem bolig for en adelsfamilie. Des-
uden blev både i 1700-, 1800- og 1900-tallet anlagt en smuk 
og meget harmonisk park – efter denne tids store forbilleder i 
England.
Efter frokostpausen ved den smukke Bilancino-sø kører vi til 
lufthavnen i Bologna, hvorfra vi flyver kl. 20.00 med ankomst 
til Kastrup kl. 22.00

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Rejsen tilbydes i samarbejde med Italien Information 
Service A/S – og bestilles direkte via dette LINK:

Rejsens pris, inkl. fly, hoteller, alle udflugter 
og entreer samt ½-pension: kr. 14.710  
Tillæg for enkeltværelse: 1.420,-

Læs om afbestillingsregler, ”Blå sygesikringsbevis” m.m. 
via dette LINK

http://flexbillet.dk/kulturretur/event/qleb6e/token/7yei
http://www.iis.dk/da-DK/Vis-aktuelle-rejser.aspx?Action=1&NewsId=72&PID=14
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Kort om KulturRetur A/S (herunder også Team Island)
Virksomheden ejes af K. Torben Rasmussen og Carl Erik Skovgaard Sørensen.
K. Torben Rasmussen litteraturhistoriker fra Århus Universitet, direktør for Nordens 
hus i Reykjavik (1994-98), leder af Århus Kunstakademi (2000-2004), og forfatter til 
Turen går til Island (Politikens Forlag). Er en hyppig anvendt foredragsholder. Siden 
2004 har han arbejdet professionelt med at arrangere rejser (ønskes det, fremsen-
des gerne oversigt over foredrag og udførligt C.V.)

Carl Erik Skovgaard Sørensen er islandsk konsul i Århus, advokat og partner i ad-
vokatfirmaet DELACOUR i Århus/København m.fl. Han bistår med idéer, inputs og 
kontakter bl.a. ved planlægning af erhvervsrelaterede rejser og ture.
KulturRetur arrangerer rejser til Island, Irland, Færøerne, flere steder på Balkan  
– flere destinationer følger. 

Se på hhv. www.team-island.dk og www.kulturretur.dk 


