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Indledning - 1
Japan - morgenrødens land

Japan ligger i begyndelsen af verden, der hvor solen står op. Det
er også det, de kalder deres land Nihon, som betyder solens oprindelses land. Det japanske folks rødder fortoner sig, og ingen ved
i virkeligheden, hvor de kom fra. Sproget er ikke rigtig i familie
med andre sprog. Slet ikke kinesisk, en smule med koreansk, mongolsk og finsk/ungarnsk, men alligevel ikke. Kulturelt har Japan
været under enorm indflydelse af Kina. På et tidspunkt i den sene
middelalder begynder Japan at udvikle sin egen særprægede kultur ikke ulig den måde den europæiske kultur udvikler regionale
forskelle med rod i antikken. Japan er et ø-rige, som kun har være
besat én gang kortvarigt efter anden verdenskrig. Derfor har Japan undgået ødelæggende invasioner og revolutioner, så hvis man
vil se den originale kinesiske Tang (618-907) og Sung (960-1279)
arkitektur, skal man til Japan, for i Kina er der kun ubetydelige
rester tilbage. 1279 er året hvor Sung-dynastiet i Kina går under
for Mongolernes hærgen, og Kina mister sin dynamik, mens Japan udvikler sin raffinerede æstetik indenfor alle kunstarter, meget
ulig den kinesiske. I 1868 sker et brud med den kinesisk inspirerede kultur, da Japan beslutter sig for at modernisere sig selv efter
vestligt europæisk forbillede. Den opgave klarer japanerne selv og
undgår koloniseringens ødelæggende konsekvenser. Det moderne
Japan ligner på overfladen et hypermoderne samfund, men under
den har landet bevaret sine egne unikke mønstre. På den anden
side har japansk kultur påvirket os på flere måder især indenfor
arkitektur, kunst og design. Indtil modernismens gennembrud i
arkitekturen i 20’erne og 30’erne regnede vestlige arkitekter ellers
ikke japansk arkitektur for noget som helst. Men med modernismens gennembrud og dyrkelsen af det enkle og udekorerede blev
Japan det forbillede, det har været siden. Der findes stort set ikke
en arkitekt eller designer som ikke drømmer om at komme til Japan og se og sanse den japanske æstetiks kvaliteter. Den tyske arkitekt Bruno Taut skrev således meget begejstret, at Katsuravillaen i
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Kyoto er modernismens Arkropolis.
Et besøg i Japan er noget helt særligt af flere grunde. Det er et
land, som aldrig har været en del af et europæisk koloniimperium,
hvorfor de kunne modernisere sig selv og derved bevare sin indfødte overklasse og særlige egenart.
Maden fra Japan, som vi har stiftet bekendtskab i løbet af de sidste
30 år i Danmark, er en tydelig markør på den japanske livsstil.
Den er værd at prøve i sin originale udgave - og det bliver der rig
lejlighed til på turen. Japansk mad er en lystrejse i smagsoplevelser,
æstetisk anretning, farver og servering.
Japansk kunsthåndværks form og farvesans er udsøgt og med en
detaljegrad, der har bevaret en tradition som er noget særligt også
på verdensplan. Lak, keramik, papir, tekstil kort sagt alle dagligdagens genstande er gennemdesignede og afspejler et særligt livssyn
tæt på naturen.
Arkitekturen i nutidens Japan er forlængst blevet til en grim ensartet betonmasse, der ligner det, man kan se i hele Asien. Til trods
for det finder vi en lang række fremragende arkitekter i Japan, der
som små oaser i dette betonhelvede trækker på en tradition, som er
inspireret af et særligt japansk natursyn og af den urgamle Shintoreligion og zenbuddhismens særlige æstetik. I modsætning til Kina
blev Zenbuddhismen en stærk politisk og kunstnerisk drivkraft i
Japan i det, der kaldes den japanske renæssance ca. 1400-1650. En
tid der for alvor definerede japansk kultur og som på afgørende
punkter gjorde den markant forskellig fra den kinesiske. På turen
besøger en række udvalgte templer som på en meget tydelig måde
viser arkitekturens udvikling. Fra de ældste templer nær byen Ise
som afspejler et Japan før Buddhismens komme fra Korea og Kina.
Arkitektur skal i japansk og kinesisk sammenhæng forstås som bygninger og haver i et samlet hele. I Nara(Japans første hovedstad)
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besøger vi den arkitektur som blev importeret meget direkte fra
Kina i 700-1100 tallet. Bygningerne er udlagt strengt aksialt og
haven er enten den lille gårdhave med en dam eller klipper og træer
som symbol på naturens særlige åndelighed. Japan er på mange
måder Fjernøstens arkitekturmuseum, fordi de har bevaret original
arkitektur fra 600-tallet og frem, hvilket ikke er sket i Kina og Korea. I Kyoto besøger vi eksempler på transformationen fra den stive
kinesiske arkitekturtradition til et lettere og mere uformelt japansk
udtryk. Senere på rejsen besøger vi den folkelig arkitekturs huse,
f.eks. i Takayama, før vi slutter af i Tokyo. Et jordskælv i 1923 og
anden verdenskrigs bombninger ødelagde det traditionelle Tokyo
totalt. Byen blev på den måde det nye moderne Japans kraftcenter. Her møder traditionen det moderne og skaber en lang række
unikke arkitektoniske mesterværker og en designæstetik og mode
som giver genlyd i verden. En ny japansk livsstil voksede frem især
i 1990’ernes Japan. Turens røde tråd er turen fra de første synlige rødder i Ise over middelalderens Kyoto til det moderne stærkt
pulserende Tokyo. Faglig guide på rejsen arkitekt Hans Laurens
er uddannet arkitekt med speciale i Orientalsk arkitekturhistorie.
Har studeret arkitekturhistorie på Kyoto Universitetet og japansk
sprog på Københavns Universitet. Der ud over også historiefortæller, hvorfor han vil berige os med eksempler fra den japanske
fortælletradition Rakugo på vores rejse.
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København - Helsinki - Osaka - Nara - Ise:
Først på eftermiddagen flyver vi fra Københavns Lufthavn med
Finnair. Efter en kort mellemlanding i Helsinki flyver vi videre
til Osaka i Japan, hvor vi ankommer næste morgen. Osaka er syv
timer foran os, når vi har sommertid.
Vi kører fra Lufthavnen gennem Osaka, der er Japans næststørste
by, og som traditionelt har været handelsbyen i området. Vi skal
besøge Nara, der var Japans første hovedstad. Den blev udlagt på
samme måde som det kinesiske Tangdynastis hovedstad Chang’an
(nuværende Xian). Nara var hovedstad fra 710-784 under navnet
Heijokyo. I og omkring Nara ligger de ældste og fineste eksempler
på tidlig Tang-arkitektur, her tilføjet med den japanske trang til
perfektion og fremragende håndværk.
Horyuji Templet:
Er grundlagt i 607 og rekonstrueret i 670 efter en brand. Horyuji
er et perfekt eksempel på tidlig buddhistisk tempelarkitektur, da
det er Japans ældste tempel og verdens ældste træarkitektur.
Todaiji Templet:
Regnes for at være verdens største bygning i træ. Oprindelig bygget
i begyndelsen af 700-tallet som bygning for en gigantisk støbt
bronzebuddhastatue. Oprindelig var templet 30% større end den
nuværende bygning, som er en rekonstruktion fra 1709.
Nara Deer Park:
Er en del af den park hvor Todaijitemplet ligger. Den nuværende
park er fra 1880. Ifølge den folkelige overtro er hjortene (hjort
hedder på japansk Shika) hellige, og indtil efter anden verdenskrig
blev de anset for at være guddommelige.
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Efter disse besøg i Nara, kører vi til byen Ise på den østlige side af
halvøen Ise, hvor vi installerer os på det gode Ise Pearl Pier Hotel.

Japan - morgenrødens land

Det har været en krævende tur indtil nu, sådan er det, når vi rejser
så langt mod øst, men nu er vi heldigvis fremme og kan glæde os
til en overdådig middag i hotellets restaurant, inden vi godt trætte
starter på nattens helsebringende søvn. I denne dejlige søvn har vi
mulighed for at repetere, hvorledes et tempels navn afslører om det
er et shinto eller buddhist tempel. Hvis endelsen på navnet er “ji”
eller “in”, er det buddhistisk, mens endelserne “jinja” eller “jingu”
afslører et shinto tempel.
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Ise - Miho - Hiroshima:
Vi starter dagen med spændende morgenmadsbuffet på hotellet
samt pakning af lille taske, som vi skal have med til Hiroshima for
én overnatning, mens vores store kufferter bliver kørt til hotellet i
Kyoto, hvor vi skal bo seks dage fra i morgen aften.
Hvorfor er vi taget til Ise? Fordi det var her det hele begyndte med
Ise-jingu templet. Det er et Shintotempel, og det er kejserens tempel. Før anden verdenskrig var kejseren officielt en gud. Han nedstammer fra solgudinden Ameraterasu. Det er det
familiebånd, der giver kejseren legitimitet som hersker. Selvom han
ikke officielt er en gud mere, eksisterer opfattelsen stadig nedenunder alle de ritualer, han udfører som kejser. Kejseren har ikke
altid haft den direkte udøvende magt i Japan. I lange perioder var
det en stedfortræder, Shogunen, som havde den magt, men som
ikke kunne vælte kejseren og overtage kejserværdigheden. Shogunens familie nedstammede ikke direkte fra guderne, det gjorde kun
kejserfamilien. Derfor var det udelukkende medlemmer fra den
familie, der kunne være kejser, og er således en uadskillelig del af
nationen Japans guddommelige rødder.
Ise-Jingu Templet - Japans sjæl:
Ise-Jingu templet er kejserfamiliens tempel og den vigtigste helligdom i den animistiske naturreligion - Shinto, som eksisterer side
om side med den buddhistiske religion, som vi så eksempler på
dagen før.
Ise-Jingu templet består af to dele, det indre tempel Naiku og det
ydre tempel Geku. Deres layout er meget ens og typisk for dem
begge er den arkaiske arkitektur, som har rødder tilbage til nationens fødsel omkring år 400. Templerne fremstår alligevel som helt
nye, da det er upassende at invitere guderne på besøg i gamle huse.
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Derfor har man hver 20. år siden 700-tallet bygget tro kopier af de
gamle tempelbygninger. Det betyder, at Ise templerne på en helt
unik måde har bevaret en meget gammel arkitekturtradition, som
ellers er gået helt af brug for længe siden.
Stedet Ises oprindelse, som særligt religiøst centrum, fortaber sig i
historien. Som et egentligt tempel med bygninger og huse er indflydelsen fra de tidlige buddhistiske templer tydelig. I konkurrence
med denne nye religion, etablerer Shinto sit eget udtryk ved brug
af det traditionelle Japan. Ise-Jingu stammer fra ca. 4-500-tallet.
Fra Ise sætter vi kursen mod Kyoto, men på vejen standser vi ved
det moderne museum Miho (1997) der har en unik samling af
buddhistisk kunst, og som er bygget spektakulært smukt midt i
bjergene af den kinesisk amerikanske arkitekt I.M. Pey . De
fleste kender nok Pey bedst for glaspyramiderne i Louvres gård i
Paris. Efter besøget i disse smukke omgivelser fortsætter vi videre
med bus til Kyoto togstation, hvor vi først på aftenen kører de 370
km. til Hiroshima i hurtigtoget Shinkansen. Det tager såmænd
hele 97 minutter(ikke 98, vi er jo i Japan). På toget får alle i vores
gruppe udleveret en af deres smukke madkasse – ekibento, hvor
indholdet ikke mindst er en æstetisk nydelse, men også noget der
kan glæde smagssansen. Dette kan vi hygge os med, mens vi farer
igennem det japanske landskab med op til 320 km i timen.
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Men hvad med vores bagage, skal vi nu til at slæbe den ud og ind
af toget? Nej, selvfølgelig skal vi ikke det, da japanerne gør alt for
at transport og transfer foregår så let og ubesværet som muligt.
Det vil vi også opleve i lufthavnene og ved ankomst og afgang fra
hotellerne. Den tunge del af vores bagage er om morgenen blevet
sendt fra hotellet i Ise med egen bus til vores hotel fra i morgen
aften i Kyoto. I toget har vi kun det mest nødvendige for en nat i
Hiroshima.
Som en del af Olympiaden i 1964 ville Japan vise sin know how
og sit nye image som moderne nation. I den forbindelse byggede
de verdens hurtigste jernbane, Shinkansen. Det er en oplevelse at
køre med det. Det første der møder en er stationen. Stationer i
Japan er altid skinnende rene og velorganiserede. Shinkansens del
af stationen er altid adskilt som noget særligt. Fra perronerne er der
sluser ud til toget. Og når det lydløst standser, åbnes sluserne, og
man stiger hurtigt ind. Toget er altid super rent og med masser af
plads. Det er luksus, selv på 2. klasse. Glem fly. Her er brede sæder
og masser af benplads. Shinkansen kører altid til tiden og glider
lydløst afsted fra stationen og sætter hastigheden op…..
Vel ankommet til stationen i Hiroshima, bevæger vi os de sidste
300 meter til vores hotel for natten - Hiroshima Grand Intelligent Hotel, som ligger ved en af byens mange deltafloder - Enko
River.
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Hiroshima - Miyajima - Kyoto:
Efter morgenmad på hotellet tager vi lokaltoget til Miyajimaguchi
for at fortsætte med færgen til den hellige ø Miyajima, som regnes
for at have en af de tre smukkeste udsigter i Japan. Miyajima er et
traditionelt turiststed. Det lyder måske lidt nedsættende, men i
orientalsk bevidsthed har der altid været tradition for at samles de
steder, der er udpeget som særligt smukke. Miyajima er et sådant
sted. Den store Torii-port ude i vandet samler opmærksomheden
og bliver et fikspunkt for oplevelsen af den storslåede natur. Et
traditionelt udflugtsmål for japanerne. En tur med familien og
kæresten. Her nyder man at være sammen, snakke, spise mad, gå
tur, og lege i denne smukke natur. Det handler om at slappe af og
at være, mens Itsukushima stolpetemplet står og stikker tæerne i
vandet i en stille rullen med tidevandet.
Efter dette særligt opløftende besøg, sejler vi den noget længere vej
ind gennem nogle af Hiroshimas floddeltaarme til Fredsparken i
Hiroshima, hvor der venter os meget bevægende stunder. Vi ved
alle, at Hiroshima er kendt som den by, der blev ramt af verdens
første atombombe 6. august 1945, hvorved byen blev jævnet med
jorden. Vi besøger først Hiroshima Peace Memorial Museum,
som ligger i Hiroshima Peace Memorial Park, som ligger lige der,
hvor bomben faldt. Det er ground zero. Den eneste struktur, som
overlevede bomben, var A-Bomb Dome.
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Parken illustrerer derfor helt bogstaveligt hvordan der så ud, da
bomben var faldet. Byen var væk. På et sekund blev en travl by
til en mark. Alle huse og mennesker var væk. Indtil bomben faldt
,havde Hiroshima ikke oplevet bombeangreb, selvom den var et
flådeknudepunkt. Det havde undret japanerne en del, men efter
A-bomben forstod de den kyniske kalkulation, der lå bag. Amerikanerne havde sparet byen, så de kunne se, hvad der skete, når de
udslettede en intakt by. 60-80.000 mennesker døde øjeblikkeligt
og det samlede tab nåede uhyggelige 140.000. Det er et dybt bevægende besøg, som kræver, at vi giver os tid også bagefter.
Op til Fredsparken ligger Orizuru Tower, som er et nyt 50m højt
tårn, der er bygget af arkitekturfilosoffen Hiroshi Sambuichi,
som bl.a taler om bevægelige materialer som lys, vind og vand.
Han er født i Hiroshima og er meget påvirket af den smukke natur
omkring byen og byens skæbne. På mange måder er han i familie
med flere danske arkitekter, som også interesser sig for det taktile,
lyset og overflader. Dertil lægger han den traditionelle japanske følsomhed og nærvær overfor naturen og materialer. Vi besøger huset,
der særligt er berømt for øverste etage, som danner et særligt åbent
meditativt rum med udsigt over Fredsparken og bjergene bag byen.
Med denne stemningsfulde afslutning på en bevægende dag, begiver vi os med sporvogn til togstationen for endnu en gang at flyve
gennem landskabet med Shinkansen til Kyoto. Vi får selvfølgelig
igen udleveret vores Ekibento.
Vel ankommet til Kyoto station kører vi med taxi til vores hotel Urban Hotel Kyoto Shijo Premium - for de næste seks nætter.
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1. Kyoto-tur med bus:
Efter morgenmaden på hotellet fortsætter vi i hotellets møderum med foredrag om japansk kultur. Det er Hans Laurens, der
fortæller om japansk kultur, religion og arkitektur garneret med
Japans spændende og meget egenartede historie.
Efter foredraget og en frokostpause har vi vores første rundtur i
Kyoto med vores egen bus, da alle vigtige Buddhistiske templer er
bygget udenfor Kyotos gamle centrum således også den zenbuddhistiske tempelby Daitoku-ji. Fra 1500-tallet bliver det et
af de førende templer, på et tidspunkt hvor den buddhistiske zensekt var politisk og kulturelt førende. Daitoku-ji er et unikt eksem-
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pel på den arkitektur japanerne udviklede og perfektionerede efter
at den kinesiske indflydelse tørrede ud i begyndelsen af 1300-tallet.
Daitku-ji byder på en smuk enkel arkitektur med poetiske haver.
Te-ceremonien i den japanske udgave udvikledes bl.a. her. Interesserede får mulighed for at opleve den zen-meditationsteknikken
zazen på sind og krop.
Vi fortsætter vores udflugt til zentemplet Ryoan-ji, hvis have er
særlig berømt som den mest kompromisløse stenhave. Den stille
og forunderlige lille have med sin dragende skønhed og helt minimalistiske virkemidler får mange gæster til at sætte sig ned i tavshed
og kigge fascineret på stenene, mosset og det hvide sand. En udbredt misforståelse er, at haverne er meditationshaver. Det er de
ikke. Munke sidder altid inde i et hus og mediterer. Haverne er
ligesom grøntsagshaverne, bygningerne og det daglige arbejde med
at bo i templet en del af en større helhed. Hver lille detalje er vigtig
for at fastholde nærværet til det enkle, rolige og dagligdags. Ikke
meget ulig livet i et kloster i Europa. Templet danner en rolig platform for et uforstyrret liv på vej mod indsigt. Haver i Japan er altid
til ro og nærvær. Nogle gange med referencer til litteratur. Det er
op til den enkelte beskuer at finde værdien for sig selv.
Om aftenen har vi fælles middag på hotellet, hvor vi vil fortsætte
vores udforskning af Japans æstetiske kulinariske fristelser.
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2. Kyoto-tur med taxi og på gåben:

Efter morgenmaden tager vi taxi ud til Hyakumanben markedet, der udfolder sig rundt om Chion-ji templet. Det er et af tre
større månedlige markeder i Kyoto, hvor der udbydes loppefund
og en lang række smukke og spændende hjemmelavede ting, så
som: smykker, tasker, tøj, fødevarer m.m..
Bagefter går vi gennem Kyoto universitet, der er Japans næst mest
prestigefulde universitet kun overgået af Tokyo universitet. Vi er på
vej til Kyoto Handicraft Center, hvor det er muligt at se og evt.
købe kunsthåndværk af høj kvalitet.
Ikke langt fra Handicraftcentret ligger Heina-jingu Shrine, der
blev bygget i 1895 og er et godt eksempel på et tidligere stats shinto-tempel. Templet blev bygget af den japanske regering til understregning af den moderne kejserkult, der blev opbygget i Japan
efter Japans modernisering i 1868. Efter
nederlaget i anden verdenskrig har templet mistet sin politiske betydning, men haven fremstår som et udsøgt eksempel på den traditionelle japanske landskabshave.
Derfra går vi mod Kyotos centrum. Først forbi byens historiske museer og ind i bydelen Gion, der traditionelt er kendt som hjemsted
for Kyotos geishaer. Gion er stadig Kyotos underholdningskvarter
selvom geishakulturen er næsten forsvundet. Dele af kvarteret har
bevaret sine klassiske byhuse, som besidder en unik stemning af
det gamle Japan. De ligger inde bag de brede gaders neonspraglede
huse der tilbyder al slags underholdning. Lige før vi krydser Kamifloden, som deler byen i to, passerer vi Kabukiteatret Minamiza.
Kabuki er en japansk teaterform, som er en blanding af skuespil,
syngespil, cirkus og akrobatik iscenesat i overdådige scenografier
og kostumer. Da teateret er åbent meget uregelmæssigt, kan det
være svært at arrangere sådan et teaterbesøg. Skulle der vise sig en
åbning, når rejsen nærmer sig, vil det blive tilbudt at overvære en
forestilling.
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På den anden side af floden passerer vi først restaurationsgaden
Ponto-cho og når frem til centrum i det moderne Kyoto, som ligger omkring krydset ved gaden Shijo-dori (betyder 4. gade) og
Kawaramachi-dori (flodby-gaden). Inde i de smalle overdækkede
gader på den ene side af krydset ligger Nishiki Ichiba - Kyotos
køkken. En smal gade, hvor man kan få et indtryk af det traditionelle japanske køkkens mange ingredienser.
Fra Nishiki Ichiba er der ganske kort vej tilbage til vores hotel.
Denne aften kan man selv finde en passende restaurant i nærheden
af hotellet eller i Gion-distriktet til dagens afsluttende middag. Der
vil også - som tilkøb - blive tilbudt et fælles spisested, derom senere, når vi nærmer os afrejsen.
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3. Kyoto-tur med bus: Kyoto - Uji - Kyoto:

På vejen ud af Kyoto til den lille berømte by Uji gør vi holdt ved
Tofukuji templet. Det er et zen-tempel grundlagt i 1236. De
nuværende bygninger er senere. Templet har en letforståelig kinesisk inspireret aksial plan og er udlagt som et symbolsk bjerg
med zenmesteren, der som eremit lever et sted på bjerget. Hans
bolig ligger altid forskudt i forhold til templets faste akse. Hans
bolig er noget særligt, som ikke passer ind i den formelle plan.
Det er her, eleven kan få visdom og indblik. Det sker kun udenfor den formelleverdens akse. Men før det kan ske, skal alle
elever bestige bjerget - dvs. tilegne sig den formelle verdens
viden. Bagefter kan mesteren forklare eleverne Zens inderste
mening. Men eleven skal opsøge mesteren selv på vej ned fra
bjerget. Templet er således et symbolsk billede og vejviser for
eleven og den besøgende på vej mod indsigt i Zen.
Vi fortsætter til Byodi-in templet i Uji. Oprindelig blev templet bygget som en villa, men blev ændret til et tempel i 1052.
Templet er berømt for Fønixhallen fra 1053. Hallen ligger ved
en lille dam som symboliserer havet. Over dammen kan man se
Amida Buddha, som sidder og venter på dig i sit vestlige paradis. I tiden omkring år 1000 vokser en mere folkelige buddhisme frem omkring Amida Buddha. Han tilbyder at frelse dig
fra livets trædemølle gennem dine bønner. Amida Buddha kan
forståes som en slags helgen, sådan som vi kender dem i den katolske kirke. Amida er en, der fungerer som mellemled mellem
det guddommelige og den menneskelige. Normalt kan et menneske kun få den dybeste indsigt og møde det guddommelige,
hvis det har mulighed for at fordybe sig totalt i studier og meditation. Det havde de fleste mennesker ikke mulighed for. Amida
tilbyder en mellemvej.
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Hvis den troende beder og gentager den samme bøn så tit som
muligt, kan de efter døden håbe på at komme til det vestlige
paradis. Her er der ro og tid til fordybelse og chance for den
indsigt, der frigør ens sjæl fra genfødslen og livets trædemølle.
Amida-buddhismen bliver en slags folkereligion - en religion
for de mange.
Fukushima-inari templet er et gammelt shintoistisk kultsted, der
har haft kejserlig bevågenhed siden 700-tallet. Oprindelig var
templet dedikeret til risdyrkning, men er siden 1600 tallet blevet et
tempel for købmænd og handel. Templet er kendt for sine mange
hundrede røde toriiporte som står efter hinanden som en tunnel
der fører op over det nærliggende bjerg. Portene er givet til templet
af firmaer som ønsker sig held i deres forretninger. Ordet Inari
betyder et tempel for ræven, der regnes som gudernes budbringer.
Kiyomizu-dera templet, sidste stop på dagens tur, er måske det
mest populære tempel i Kyoto og det sted, hvor man har bedst
chance for at se kvinder klædt i kimono. Alle skoleture og mange
brudepar besøger templet. Det spektakulære tempel er en oplevelse
i sig selv, tilsat en spraglet folklore af japanerne på rejse i deres eget
land. Templet er bygget ud over en skrænt og hen over tre små
vandfald. Navnet Kiyomizu betyder rent vand og der er et fantastisk syn ud over bjergene og den lille dal fra templets veranda. De
nuværende bygninger er bygget i 1633 og har i århundreder været
et elsket valfartssted. På vejen op og ned fra templet er der butikker, som især er berømt for - Kiyomizukeramik. Det er navnet på
den type keramik, som man køber ved Kiyomizutemplet, fordi det
var og stadig er et populært pilgrimssted. Det blev med tiden noget særligt at eje keramik fra Kiyomizu.
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4. Kyoto-tur med taxi og på gåben:
Efter morgenmaden tager vi taxi til Ginkakuji templet, som oversat betyder sølvtemplet. Templet blev påbegyndt i 1482 og blev
aldrig færdiggjort efter den oprindelige plan, efter hvilken templet
skulle være dækket med sølvfolie ligesom Guldtemplet er dækket
af bladguld. Sogunen Yoshimasa elskede stedet og ville hellere opholde sig der end at tage sig af det politiske. Så mens borgerkrigen
rasede i slutningen af 1400-tallet, og Kyoto blev brændt ned til
grunden, sad han og nød sin smukke have. Når man besøger haven
forstår man ham godt. Det er en af Kyotos smukkeste haver. Efter
Yoshimasas død i 1490 blev villaen omdannet til et zen-tempel.
Efter besøget ved Ginkakuji følger vi Filosofstien til Nanzenji
templet. Den to km lange sti er kantet af kirsebærtræer. Et af de
smukkeste steder i Kyoto, når træerne blomstre. Hvis vi er heldige blomstrer træerne, når vi er der. Alle billeder med blomstrende
kirsebærtræer i denne rejsebeskrivelse er fra en tidligere rejse i 2012
på akkurat samme tidspunkt på året, så vi skulle have have stor mulighed for at opleve dette livsbekræftende frugtbarheds syn. Stien
er opkaldt efter den japanske filosof Nishida Kitaro, som i begyndelsen af det 20. århundrede spadserede på stien, når han filosoferede. For enden af stien når vi frem til Nanzenji templet, som blev
grundlagt i 1291 på en grund, hvor der havde ligget en kejserlig
villa. Nanzenji er et zen-tempel og hovedtempel, for det der hed-
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der “Gozan” oversat “De fem bjerge”(efter kinesisk tradition),
som er de fem vigtigste zen-templer i Kyoto sammen med de fem
vigtigste zen-templer i Kamakura (by nær Tokyo). Tofukuji, som vi
besøgte i går, er et af “de fem bjerge”.
Det særlige ved Kyoto, som er på størrelse med København, er, at
den ligger med bjerge på tre sider, og at de er nærværende overalt
i byen - selv i centrum. Traditionelt er alle de betydeligste templer bygget udenfor centrum og ligger som et bånd for foden af
bjergene hele vejen rundt. Byen snor sig op af bjergsiderne, men
lovgivningen sætter præcise grænser for hvor højt, der må bygges
og hvor langt op af bjergsiderne bebyggelsen må brede sig. Kyoto
er derfor en lav by, set i japansk sammenhæng, og med en direkte
visuel adgang til bjergene overalt. Derfor er en gåtur mellem templerne på bjergenes skråninger en mulighed for at se byen på nært
hold og opleve hvordan den pludselig breder sig ud for ens fødder afløst af smukke templer med store næsten parkagtige haver.
Det er sådan en gåtur, vi er på i dag, hvor næste stop er Chion-in
templet. I modsætning til de eksklusive zen-templer er Chion-in
hovedtempel for den folkelige Jodoshu sekt, der tilbad Amidabuddha. Troen handler ikke om fordybelse og meditation som
almindelige mennesker ikke havde tid eller råd til, men om gentagelse af bønner. Sekter som tilbad Amida-buddha, som Jodoshu,
udviklede efterhånden store haller, der som kirker kunne rumme
en menighed. Templet er fra begyndelsen af 1600 tallet. Byodo-in i
Uji, som vi besøgte i går, er også et Amida tempel. Vi slutter dagens
gåtur af med Yasaka-jinja templet, byen Kyotos shintotempel,
som er byens beskytter-tempel. Japans største festival Gion-matsuri
(Gion-festivalen) afholdtes oprindelig for at holde sygdomme og
epidemier ude af byen. Hvert nytår valfarter Kyotos indbyggere til
templet ved midnat for at bede guderne om et godt nytår.
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5. Kyoto tur med bus:
Efter morgenmaden på hotellet er der igen foredrag, som starter
med at Carsten Cramon fortæller den meget spændende historie
om San Gaku - japansk tempelgeometri. Kristoffer Damgaard
fortæller om endnu et af de mange specielle japanske æstetiske
kunstudtryk, mens Hans Laurens slutter af med at lukke op for de
kommende dages program.
Efter frokostpausen bevæger vi os igen ud i Kyoto med vores bus.
Første besøg på turen er Nijo slottet, der ikke er bygget til krig, men
som magtmanifestation og administrationscentrum for Tokugawashogunatet, som regerede Japan på kejserens vegne fra 1603 - 1868.
Tokugawafamilien er central i Japans historie. Tokugawa Ieyasu var
den general som afslutter en lang borgerkrig i 1603. Han bliver
Shogun og defacto leder af Japan. Hans administrative centrum
bliver Edo (nutidens Tokyo), men hovedstaden forbliver Kyoto,
fordi det er her, kejseren bor. Tokugawafamilien regerer Japan til
1868 og det er i deres lange regeringsperiode Japan bliver lukket
for udlændinge. Angsten for kristendommen i 1500 og 1600 tallet var reel. Japanerne vidste, at de kristne havde smadret Mexicos
kultur og at de gjorde det samme, uanset hvor de kom frem. Det
blev forbudt, at være kristen i Japan fra 1638. Perioden førte til en
forfinelse af den japanske kultur, men med tiden blev den til en automatisk gentagelse af sig selv. Trætheden med kun at være sig selv
er tydelig efter åbningen i 1868, hvor iveren efter modernisering
førte til en markant ligegyldighed overfor traditionen. Den dukker
først op igen omkring år 1900.
Det siger sig selv, at Tokugawa havde brug for et slot i Kyoto for at
manifestere sin magt og holde styr på kejseren, og dermed udstråle
shogunens magt. Det blev Nijo slottet, hvis plan ikke er ordnet
symmetrisk eller aksialt, som traditionel kinesisk arkitektur altid
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er, men efter en plan som forskyder byg-ningerne hjørne mod
hjørne diagonalt ud i landskabet. Det er et perfekt eksempel på den
arkitektur som japanerne udviklede uafhængigt af kinesiske indflydelse og som blev et selvstændig arkitekturbidrag i en fjernøstens
bygningskunst. Senere fik netop bygningernes næsten udekorerede
enkelhed og den ikke-aksiale plan enorm indflydelse på udviklingen af den modernistiske arkitektur i Vesten.
Vi fortsætter vores tur til Arashiyama området, som på japansk betyder landskabelig skønhed. Kyoto ligger i en dal omgivet af bjerge
både mod nord, øst og vest og er kun åben mod syd, helt i overensstemmelse med de kinesiske retningsregler i feng shui. Uden om
byen var der oprindelig en mur, som dog aldrig blev en egentlig
forsvarsmur, som vi kender det fra Kina. Fjender i Japan kom aldrig udefra, men fra forræderi. Udenom byen blev der gennem
århundreder bygger lystvilaer og templer for utallige buddhistiske
sekter. Et eksempel et Tenryu-ji. Selve tempelbygningerne er ikke
gamle, men er bygget i traditionel stil og indgår i et arrangement
som er typisk for mange templer i bjergene rundt om Kyoto. Først
er der bygningerne og den nære have med en smuk dam. Templet
er et ensemble af huse og en lille patentlig holdt have. Bagved ligger det lånte landskab. Dvs., at bygningerne og den lille have går
over i det store landskab med bjerge og skov. Det store landskab
bliver lånt ind i haven som en baggrund. Det hele er dog styret og
tilrettelagt, så det giver det smukkeste vue. Vi går en afslappende
tur, ser på bydelen og tager en stemningsfuld vandretur i en af de
berømte bambuslunde som indgår i den store natur, som omgiver
os.
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Kyoto - Ogaki - Seki og Takayama:

I dag forlader vi Kyoto for at begive os op til de smukke japanske
alper. På vejen til vores overnatningssted i Takayama skal vi besøge
et helt særligt tempel i Ogaki samt samt have en introduktion til
kniv- og sværdfremstilling i knivbyen Seki.
Vores første stop er ved Hachimangu Tempel i Ogaci, hvor vi skal
opleve noget helt særligt og ukendt selv for japanerne. Vi skal se en
af de få San-Gaku offertavler, der stadig findes i japanske templer.
Sidst vi var der, blev vi mødt af tre journalister og et tv-hold fra
millionbyen Nagoya, da man undrede sig over, at en turistgruppe
fra Danmark kom for at opleve noget, som er så ukendt i Japan.
Om aftenen kunne japanerne så få et lille indblik i en ukendt side
af deres æstetiske kultur fra den lukkede periode(ca. 1630-1853).
San-Gaku offertavler er træplader med opmalede geometriske
tegninger og en tekst i et gammelt kinesisk/japansk sprog, som er
en geometrisk opgave. Først når man har løst det ofte meget vanskelige problem, er det muligt at lave tegningen. Derfor er pladen
med tegningen og opgaven en offergave til guderne som tak for at
vedkommende har løst opgaven, og dermed er kommet så langt
i sin matematiske dannelse. Der er tale om en særlig geometrisk
æstetik, som ingen praktisk matematisk betydning har haft, men
skønheden kan røre os, både sanse- og følelsesmæssigt.
Vores rejse fortsætter til Seki, som er en lille by kendt for sine
knive. Historisk var Seki centrum for produktion af de berømte
samuraisværd. I middelalderen var der på et tidspunkt 300 aktive
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smede i byen. I vore dage har byen en industriel produktion af
de kendte kvalitetsknive køkkenknive, som Japan er så kendt for.
Vi vil i en af byens knivproduktioner få indblik i lidt af hemmeligheden bag de japanske knive og sværd. Det bliver også muligt at
hjemkøbe japanske knive i meget høj kvalitet.
Efter dette fortsætter vi til vores hotel for natten, Ryokan Hoshokaku i Takayama. Et traditionelt japansk spa-hotel med varme
kilder. Vi skal spise, bade og sove på japansk denne aften, nat og
morgen. En særlig æstetisk oplevelse venter os efter en tur i de
mange forskellige bade, når vi iklæder os det udleverede japanske
dress til den fælles middag. Resten af aftenen, natten og morgenen
fortsætter vi med at leve i denne ægte japanske badekultur.
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Takayama - Japanske alper - Matsumoto:
Takayama har bevaret sit unike bybillede og er et typisk og sjældent
eksempel på en japansk by før moderniseringen i 1868. Byen ligger
isoleret i bjergene, så moderniseringen kom sent til stedet og den
originale arkitektur blev derfor bevaret. Vi besøger Miyagawa morgenmarked og ser de originale gamle butikker i gaderne omkring
Sannomachi. Vi besøger Yatai Kaikan, som huser de vogne, som
byen bruger til den årlige Shinto forårsfestival i april. Sammen med
tilsvarende festival i Kyoto udgør de de vigtig del af den japanske
festivalkultur som altid er relateret til shintoreligionen, årets gang
og frugtbarhed. Vi ankommer nogle få dage efter festivallen, som
altid afholdes den 14. og 15. april. Her ved shitotemplet Hachiman kan vi opleve andre typer af offertavler, denne gang ikke med
geometriske udfordringer og løsninger, men i stedet træplader med
påmalede heste, som var den mindrebemidlede del af befolkningens muligheder i middelalderen for at ofre en hest til guderne.
Videre ser vi flere eksempler på rige købmandshuse og det eneste
eksempel i Japan på et hus, der fungerede som lokalt administrativt centrum i Edo-perioden (1603-1868). Midt på eftermiddagen
fortsætter vi til Matsumoto gennem de betagende japanske alper.
Vi ankommer inden aften til vores hotel - Matsumoto Marunouchi Hotel, der ligger lige ved den store borg, som vi besøger i
morgen. Efter check ind er der fælles japansk middag på hotellet.
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Matsumoto - Nikko:
Efter morgenmaden besøger vi Matsumoto Castle. En af de
får originale borge fra perioden med borgerkrig i slutningen af
1500-tallet. Borge som Matsumoto blev i denne periode bygget
over hele Japan af lokale krigsherrer. Borgene var inspireret af europæiske forbilleder som japanerne havde stiftet bekendskab med
i deres første møde med portugiserne og spanierne i 1500-tallet.
Mange borge blev revet ned efter borgerkrigens afslutning i 1603
og senere forsvant endnu flere efter moderniseringen i 1868. Andre, f.eks. Osakas borg, brændte under anden verdenskrig og blev
genopbygget i beton. Men Matsumoto borgen undgik at blive
solgt til nedrivning eller 2. verdenskrigs ødelæggelser og er et smukt
eksempel på borgbyggeri i det man kalder den japanske renæssance i slutningen af 1500-tallet og kan på en måde sammenlignes
med danske slotte fra samme tid.Efter besøget på borgen begiver
vi os på vejen igennem de japanske alper mod Nikko. Vi gør holdt
ved det lille sakebryggeri Katayama. Intet besøg i Japan uden at
prøve deres risvin, sake. Japan domineres af nogle får store nationale sakebryggerier og en underskov af små lokale bryggerier som
laver lokal sake, det man kalder Chisake, der ligesom vin, er et
produkt, der dyrkes som en hobby for sin smag og særlige karakter,
som skifter fra sted til sted og fra bryggeri til bryggeri. Katayama
er et sådant lille bryggeri med en særlig lokal karakter. Her er det
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måske også på sin plads at omtale japanske hoteller. Der er naturligvis helt normale vestligt inspire-rende hoteller. Ved siden af dem er
der Love Hotels som lejer ud til par på timebasis. Japanske hjem er
normalt meget små, så der findes både i og udenfor byerne hoteller
som tilbyder mulighed for hyrdestunder med ægtefællen eller en
elsker. De er normalt meget fint udstyret, og det er en helt accepteret del af kulturen. Alle bruger dem, for der er mange af dem. Så
er der Onzen-hoteller. Det er hoteller, som ligger ved varme kilder.
Japan er, helt som Island, et vulkansk land med masser af varme
kilder. Fra gammel tid har der været hoteller på sådanne steder.
Traditionen er at man sover én nat på sådant et hotel. Der bliver
serveret et overdådigt japansk måltid. Man kan bade døgnet rundt.
Mange steder er det både indendørs og udendørs og både sammen
og delt efter køn. Man sover på japansk - på tatamimåtter og under
store vatterede tæpper. Ryokan er navnet på de traditionelle japanske hoteller. De er normalt små og familiedrevet Her sover man
også på gulvet og spiser ved lave borde på måtter. Endelig er der
Minshuku, som er traditionelle gårde ude på landet, som åbner op
for at gæster kan sove, som bønder gjorde traditionelt og sidde omkring det store åbne ildsted og spise og fortælle historier. På vores
rejse skal vi overnatte på Ryokan i Takayama og Onzen i Nikko,
som vi er på vej til. Der venter os en hel særlig oplevelse der med
varme kilder, æstetisk japanske værelser og en overdådig middag.
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Nikko - Tokyo: Nikko er en ganske lille by kendt for sine varme
termale bade og hjemsted for Tokugawa shogunernes mausolæer
iscenesat i et smukt kuperet landskab. Nikko er et yndet sted til
vandreture og hike. Vi besøger Chuzenji søen og Kegon vandfaldet og Shin-kyo broen før vi går ind i Toshohu tempelkomplekset, som er shogunernes sidste hvilested. Et helt særegent sted, hvor
vi ser flotte eksempler på det som populært kaldes japansk barok i
sin mest vilde og farverige pragt. Udsmykningen er faktisk inspireret af den europæiske barok blandet med egne opfindelser. Mausoleet er et eksempel på at japansk kunst og arkitektur ikke kun er
er den minimalistiske næsten farveløse vi har set i Kyoto, men også
har en spraglet side. Stedet er bygget i 1600 tallet og frem. Planen
er den traditionelle, som ses både i Shinto og Buddhismens templer. Før 1868 var de fleste Shinto og Buddhistiske templer bygget
sammen og indgik i ét religiøst kompleks. Efter 1868, hvor Shinto
ophøjes til statsreligion med kejseren øverst, bliver templerne skilt.
Derfor ligner de to religioners templer hinanden rigtig meget. Den
tydeligste forskel er navnet og Torii-porten - en port uden dør der
består af to søjler med to overliggere. Toriien viser, at her ligger et
Shinto-tempel. Efter den spændende oplevelse af Nikko fortsætter
vi med bus mod Tokyo, hovedstad i Japan siden 1868. Før 1868
hed byen Edo og var hovedstad for shogunatregeringen fra 1603,
men blev altså ikke den officelle kejserlige hovedstad før 1868.
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Da havde byen for længst overtaget Kyotos rolle som politisk og
kulturelt centrum. Tokyo var allerede i 1700-tallet en af verdens
største byer med over en million indbyggere. I det 20. århundrede
blev byen ødelagt to gange og genopbygget igen. I 1923 brændte
det meste af byen ned til grunden efter et jordskælv og under 2.
Verdenskrig blev byen bombet og ødelagt. I dag er det en moderne
storby, som har været trendsætter indenfor mode og livsstil de sidste 20 år. Tokyo er på mange måder Asiens Paris. En sofistikeret by
som har flere Michelinrestauranter end nogen anden by på jorden.
Et sted med elegante forretninger, hvor både mænd og kvinder,
unge og børn klæder sig smukt, diskret og gerne dyrt. Man skal
kigge efter for at se raffinementerne. Det minder meget om Skandinaviens underspillede elegance. På mange måder er Danmark/
Skandinavien i høj kurs i Japan. Det gælder vores træmøbler, design og stille formgivning i sort og hvidt og dæmpede farver. Godt
nok ligner Tokyo uorden og rod, når man første gang ser byen,
men lad dig ikke snyde af det. Hav øjnene med, da meget af japansk kultur ligger i de små detaljer.
Sidst på eftermiddagen når vi frem til vores hotel for de sidste tre
nætter - Asakusa View Hotel. Først på aftenen sætter vi os velfortjente til et dejligt middagsbord i hotellets restaurant på 26.
etage med fantastisk udsigt ud over Tokyo.
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1.Tokyo tur med Metro:
Vi bor ved Asakusa Sensoji Tempel(populært Asakusa kannon
tempel). Dette er fra gammel tid et yndet udflugtsmål, og der har
altid været et leben fra morgen til aften og er Tokyos mest hellige
og spektakulære tempel. Et sjovt sted at bo. Derfra kører vi med
Tokyos metros Yamanote linje, der ligesom Circle Line i London
og vores nye linje 3 i København, kører rundt i en ring. På den
måde forbinder Yamanotelinjen alle Tokyos centre. Ginza, Meguro, Ebisu, Shubuya, Shinjuku, Ikebukero. Vi standser først i Shinjuku. En bydel som blev bygger i forbindelse med OL i Tokyo i
1964 og markerer Japans indtræden i verden som et moderne land
på linjen med Europa og USA.
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Vi går til Tokyos rådhus, der er bygget af Japans første internationalt kendte arkitekt efter krigen, Kenzo Tange (1913-2005) Vi
tager op på rådhusets udsigtsplatform og har herfra en enestående
udsigt over byen. Næste stop er det Olympiske stadion til OL i
2020. Vi ved alle, hvorfor det endnu ikke er taget i brug. Designet
var oprindelig af Zaha Hadid (1950-2016) en kvindelig irakisk
arkitekt kendt for sine dristige design. Hun døde inden bygningen
var fuldendt. Der har været meget kritik af designet, hvorfor der er
sket en række ændringer fra den oprindelige plan. Prisen har været
enorm. I Danmark er hun bl.a. kendt for tilbygningen til Ordrupgaard. Derfra tager vi til Omotesando som er Tokyos Champs Elysees. Det er her de førende tøjdesignere har deres butikker. Gaden
er usædvanlig bred og fører ned til Harajuku. Her ligger Kenzo
Tanges olympiske stadion til legene i 1964 og her i kanten af
Yoyogiparken optræder unge med dans og udklædning om søndagen. I de sidste år mindre og mindre, men for flere og flere turister.
Her ligger også Takeshita-dori, som er gaden for de yngste især
kvindelige teenagere. Det har været et meget populært sted, men
Tokyo er en meget dynamisk by, og om nogle år er gaden væk.
Nye større bygninger maser sig på og kulturen ændrer sig. Japanske
piger vil finde nye steder, og har nok allerede fundet dem, men de
har en lang tradition for Manga tegneserier og en drøm om at være
sådan en figur i deres egen tegneserie - især i de mangaer, som kun
er for piger. Derfor er der en Kawaii kultur. Kawaii betyder nuttet
og teenagepiger er generelt vilde med nuttede tasker, skotøj, små
bamser og blomster. I vil se det overalt. Takeshita dori er snart historie. Vi afslutter dagen med en lille slentretur i Yoyogiparken,
en af Tokyos meget få parker. Her ser vi det store Meiji jingu tempel. Det er Japans største Shintotempel og var indtil krigens slutning centrum for det, der blev kaldt statsshintoismen.
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2. Tokyo tur med Metro: Vi tager først metroen til bydelen
Ueno. Her ligger Tokyos National Museum og den historiske
gade, hvor sortbørs og alskens marked foregik lige efter krigen, og
det er stadig et sted med “gode” tilbud. Med Yamanote-linjen står
vi først af i Shibuya kendt for sin store fodgængerovergang, set på
mange film. Shibuya er også bydelen domineret af stormagasinet
Seibu og en masse små og mindre butikker i smalle snoede gader.
Meget asiatisk. Derfra kører vi til det noble Ginza, et ord der kan
oversættes som Mønten. Det er det sted, der blev slået penge i gamle dage og det sted købmændene boede. I Edo-tiden var samfundet
inddelt i klasser, med samuraiklassen øverst, så præster, bønder og
nederst købmænd. De blev dog efterhånden de rigeste og da Japan
blev moderniseret, var det Ginza, som kom først for med moderne butikker og stormagasiner. Det er her den Japanske Harrods,
som hedder Mitsukoshi, ligger ved siden af alle de andre. Det er i
Ginza de fleste kendte firmaer både japanske og udenlandske har
deres flaghops. Finanscentret ligger også her og grænser op til det
kejserlige palads. Vi fortsætter til det nye Sumida Hokusai Museum bygget af den kvindelige arkitekt Kazuyo Seijima (f.1956)
og åbnet i 2016. Det er det længe savnede museum for den mest
kendte klassiske ukiyo-e kunstner (træsnit) Hokusai(1760-1849).
Nok mest kendt for de 63 udsigter til hellige Fuji bjerg. Både bygningen og kunsten er en oplevelse på museet.

www.cc5.dk

Dag 16
Japan - morgenrødens land

Efter morgenmaden begiver vi os til lufthavnen Narita i Tokyo,
hvor vores fly letter sidst på formiddagen. Vi er hjemme samme
dag i København ved 18-tiden. En rejse ind i en fremmedatet kultur er slut, og vi kan så i de næste måneder prøve at bearbejde de
mange indtryk.
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Praktiske
Japan - morgenrødens land

Rejsedato: 27. marts 11. april 2022(16 dage)
Afrejse fra: Kastrup
Pris: kr. 40.000 kr.
Enkeltværelse: + 4.200 kr.

Indeholdt i prisen:
Fly:
København - Osaka og Tokyo - København.
Tog, Bus, taxi De i programmet nævnte transporter med
og Metro:
Shinkansen,bus, taxi og metro-pas i to døgn i
Tokyo. Bagagehjælp med Shinkansen.
Hotel:
Delt dobbeltværelse med bad og toilet på gode
3* hoteller. Ryokan i Takayama og Onsen i
Nikko, hvor vi overnatter, spiser og bader
på traditionel japansk facon.
Leje af foredragssale og A/V udstyr på hotellerne.
Pension:
Morgenmad 14 dage, middag 8 dage samt
diverse serveringer på flyene.
Der vil inden rejsen fremkomme tilbud om
tilkøb af andre fællesmiddage ud over de
otte fælles middage, som er indeholdt i rejsen.
Udflugter:
Samtlige udflugter incl. entré.
Danske
Hovedguide: Arkitekt maa og historiefortæller
guider:
Hans Laurens. Har studeret og boet i Japan i
flere år. Taler japansk og har været faglig guide
på en lang rækkee kulturrejser til Japan.
Kristoffer Damgaard, Ph.d. i islamisk arkæologi.
Har ledet flere kulturrejser til den islamiske verden.
Cand. scient. Carsten Cramon. Har afviklet en
lang række kulturrejser, bl.a. til Japan, Tibet,
Kina, Bhutan og landene omkring Middelhavet.
Foredrag:
Ca. 8 timer med Hans, Kristoffer og Carsten.
Afgifter:
Alle skatter og afgifter, f.eks. til Rejsegarantifonden.
Ikke indeholdt i prisen:
Drikkevarer: Drikkevarer til maden.
Diverse:
Tilmelding: Senest mandag den 2. januar 2022 på e-mail
til carsten@cramon.dk. Eventuelle spørgsmål
besvares pr. mail eller ved at ringe på 20200852.
Depositum: Betales med 6.000 kr. ved tilmelding til konto
9211 4580836726.
Restbetaling: Senest mandag den 2. januar 2022.
Forbehold:
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
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