
Team Rynkeby – God Morgon 2022



TRGMT 2022 Tour De Paris
Startplats

PRAG
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TRGMT 2022:

Prag - Plzen - Nürnberg - Bamberg – Würzburg –
Franken – Heidelberg – Strasbourg –
Metz - Verdun – Champagne - Paris

Dag -1 (tors 7/7 Följebilar Stockholm => (nattfärja Malmö-Travemunde) => Prag

Dag 0 (fre 8/7): Flyg Stockholm – Prag

Dag 1 (lör 9/7): Prag – Tännesberg (via Plzen & Tyska gränsen) 189 km

Dag 2 (sön 10/7): Tännesberg – Bamberg (via Nürnberg) 184 km

Dag 3 (mån 11/7): Bamberg – Eberbach (via Franken & Wurzburg)                       199 km

Dag 4 (tis 12/7): Eberbach – Strasbourg (via Heidelberg & Speyer Cathedral)   177 km

Dag 5 (ons 13/7): Strasbourg – Metz (Via Rohan caste i Saverne & Sarrebourg) 166 km

Dag 6 (tor 14/7): Metz – Chalon (via Verdun Memorial & Notre Dame lÉpine) 160 km

Dag 7 (fre 15/7): Chalon – Emerainville (via Epernay alt via Reims +34k)              166 km

Dag 8 (lör 16/7): Emerainville – Paris, La Vilette (+rundtur Paris 21km)  26 km

TOT                                                                                                      1267 km
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TRGMT 2022 – Tour de Paris

MÅLBILD - PARIS

PLZEN

MARTHA BENZ 
MEMORIAL 
ROUTE

START – PRAG (UNESCO)

NURNBERG BAMBERG  (UNESCO)

WURZBURG Residence (UNESCO)

SPEYERS DOMKYRKA (UNESCO)
Världens största Romanska kyrka

NOTRE DAME KATEDRALEN, 
142 m torn, världens högsta 
byggnaden 1642-1874

EUROPA PARLAMENTET

HEIDELBERG SLOTTSRUIN

WURZBURG Marienburg Castle  (UNESCO)FRANKEN-vin i Bocksbeutel

STRASBOURG - NEUSTADT QUARTER –
German or Imperial quarters (UNESCO)

STRASBOURG

METZ & STEFANS KATEDRALEN 

CHALON: BASILICA NOTRE-DAME DE L’EPINE & NOTRE-DAME-EN-VAUX 

HEIDELBERG BRON & HEILIGGEISTKIRCHE



WURZBURG vid Main
-W RESIDENCE (UNESCO) Barock palats 
1720,  anses ett av de främsta 
exemplen på överdådig Tysk Barock. 
Där bodde Furstbiskoparna av W
-ALTE MAIN BRUCKE 1500
-MARIENBURG CASTLE : kapell 700 
talet, nuvarande byggnader 1200 
talet men mest från Renässansen & 
Barocken, intaget av Svenskarna 1631
Frankenviner, mineraliga, Silvaner & 
Muller-Turgau

START – PRAG vid Moldau (UNESCO, 
Outstanding Universal Value) 

MEDELTIDA CENTRUM:
-BORGEN/SLOTTET  med Vitus katedralen
-KARLSBRON från 1357 (över Moldau)
-ASTRONOMISKA KLOCKAN 1490 

PLZEN, Tjeckiens 4:e stad, 
Bryggerier Pilsner & Skoda 
verken

NURNBERG, vid Main Donau kanalen:
-SLOTTET KAISERSBURG 1000 talet, -flera kyrkor
-JUSTIZPALATS från 1909, Nurnberg processen, courtroom 600 & avrättningarna 10 
pers, 1 okt 1946. 
Göring (självmord), Hess, Ribbentrop
-NAZI PARTIDAGAR, varje år 1933 – 38, berömda brandtal, 
Alla Nazisternas programbeslut, SA & SS, 150 000 personer, Park & Ehrenhalle

BAMBERG (UNESCO) Välbevarat medeltida centrum
Ej bombat under kriget pga moln
-GAMLA RÅDHUSET 1386, -Barock palats från 1707, 
-Domkyrka från 1200 talet, -New residence etc
Världens bryggeri tätaste område, 9 bryggerier i BB

HEIDELBERG vid Neckar, ej bombat, mkt 
sevärdheter 
-SLOTTSRUIN, säte Kurfurstarna av Pfalz, start ca 
1200, byggdes ut under 1400-1620 till ett verkligt 
renässansslott
-GÅNGBRO, ikonisk  fr 1788
-Old town med Kyrkan Heiliggeistkirche, började 
byggas 1398, Sen-gotisk stil. 

SPEYERS DOMKYRKA (UNESCO)

Världens största bevarade Romanska 
kyrka. Den saliske kejsaren Konrad II 
började omkring 1030 att bygga 
kyrkan i syftet att skapa den största 
kyrkan i Europa. Domkyrkans prakt 
och storlek skulle understryka 
kejsarens anspråk mot påven

STRASBOURG (UNESCO)

KATEDRALEN – Notre Dame: (1015-1439) is an 
absolute masterpiece of Gothic art
142 m torn, världens högsta byggnaden 1642-1874
- NEUSTADT QUARTER – German or Imperial 
quarters (UNESCO): En hel stadsdel skapad av
Tyskarna under “Reichsland” perioden (1871-1918) 
Ville visa Tyska imperiets överlägsenhet , imperial 
palace, grand post office etc
-Europa parlamentet I Strasbourg

METZ, stad med 3000 historia, historiskt 
gränsområde, i omgångar starkt befäst
-STEFANS KATEDRALEN. Grundades 1220 färdig 
1520 , är känd för att ha ett av de högsta valven i 
världen; de är 41.4 meter höga samt för sina stora 
glasytor
-Imperial district, byggt av Tyskarna 1871-1918
-Bla en järnvägsstation med stationshus och 
plattformar som kunde ta bortåt 25 000 soldater 
med hästar och artilleri per dygn vid sekelskiftet. 
JärnvägendDirektlinje till Berlin 

VERDUN: DOUAUMONT OSSUARY, minnesmärke 
med kvarlevor från Franska & Tyska soldater, 130 
000 oidentifierade samt Fransk militärkyrkogård 
med 16 142 FR soldater
Byggnaden är en architectional pearl - högtidliga 
och vackra i jugendstil

CHALON:
BASILICA NOTRE-DAME DE L’EPINE 8 km utanför Chalon, liten 
katedral, mästerverk i sen gotik sk Flaboyant Gothic style på 
1300 talet

NOTRE-DAME-EN-VAUX, sublim Romanesk kyrka från 1100 
talet, samlingplats för Pilgrimer på väg till Santiago de 
Compostella (UNESCO) 
Elegant kombination av Romanesk & Gotisk stil 

CHAMPAGNE: EPERNAY eller ev RHEIMS:
-KATEDRALEN NOTRE-DAME i REIMS: en av 
Europas viktigaste byggnader i gotisk stil. 
Detta mästerverk från 12-hundratalet var 
skådeplatsen för 25. kungakröningar. 
-ART DECO ARKITEKTUR: Reims har det 
mest betydande exemplet I Frankrike på en
“hel stad” byggd I 1920 talets arkitektur –
Art Deco

PARIS:
STADSRUNDTUR:
-NOTRE-DAME
-LOUVREN
-PLACE DE LA CONCORD
-CHAMPS ELYSEES
-TRIUMFBÅGEN
-EIFELTORNET
-SACRE CEOUR Kyrkan



TR-GMT 2022 DAG 2, söndag 10/7, 
Tännesberg – Bamberg  184 km

• Fika 1:  Vid 50 km
• Kort stop Imperial Castle: Wenceslas Castle, also Burg Lauf
• Lunch:  Nurnberg: Hall of honour 110km
• Fika 2: Vid 150 km

BAMBERG RUTT

NURNBERG RUTT

BAMBERG

NURNBERG

IMPERIAL CASTLE (WENCESLAS CASTLE:
Castle built by Emperor Charles IV. 1356 –1360. In the years 1356 - 1360, the then Emperor Charles IV had a 
stately castle built on the small island on the Pegnitz. It served as a resting place on the way from 
Nuremberg to the imperial residence in Prague.
The coat of arms is a stone testimony to his power: 112 colored coat of arms of Bohemian noble families 
are carved into the wall. They were artfully carved into the sandstone by stonemasons and painted. The 
heraldic friezes are among the highest achievements of medieval heraldry and are among the most 
impressive examples of Gothic interior art in Germany.
From 1504 to 1806 the castle served as the seat of the Nuremberg keeper, after which it was the seat of the 
district and district court. From 1985 to 2013 it housed a branch of the Academy of Fine Arts in Nuremberg.



TR-GMT 2022 DAG 1, lördag 9/7, 
Prag – Tännesberg 189 km
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PRAG: Prague is the most popular city in the Czech Republic and the historic center is also recognized as one of the UNESCO World Heritage Sites in the 
Czech Republic.(Outstanding Universal Value) 
The historic center is the best place to go to if you want to relive the cultural and architectural history of this city, which flourished during the Middle 
Ages. The most notable monuments in Prague include the St. Vitus Cathedral, Charles Bridge, and Hradcani Castle. Most of the structures and 
monuments in Prague were built for by the Charles IV, a Holy Roman Emperor.

PRAGBORGEN: ett befäst slott i Prag där kungarna av Böhmen, de tysk-romerska kejsarna och Tjeckoslovakiens och Tjeckiens presidenter har och har 
haft sitt residens. Det står på en markerad åsrygg på västsidan av Moldau (Vltava). Slottet ska enligt Guinness rekordbok vara det största historiska 
slottet, 570 meter långt och i genomsnitt 130 meter brett.
Slottets historia sträcker sig tillbaka till cirka 870 då högplatån befästes av furst Bořivoj I, och han lät bygga en kyrka, Vår Frus kyrka, inne på området. I 
början av 900-talet uppfördes ytterligare två kyrkor, Sankt Georg och Sankt Vitus. På 1100-talet byggdes ett slott i romansk stil, som blev väsentligt 
ombyggd till gotisk stil på 1300-talet av kejsar Karl IV. Han förstärkte också befästningsanläggningarna och lät ersätta Vituskyrkan med den gotiska 
katedralen Vituskatedralen, som färdigställdes först nästan sex århundraden senare.
År 1618 kastade rasande tjeckiska, protestantiska adelsmän ut de katolska ståthållarna samt deras sekreterare genom ett fönster på slottet (andra 
defenestrationen i Prag), en begivenhet som inledde det böhmiska upproret, som blev upptakten till trettioåriga kriget. Under det blev slottet ödelagt 
och plundrat vid flera tillfällen. Bland annat blev stora delar av Rudolf II:s konstsamling beslagtagna av den svenska hären och skickade till Stockholm 
1648. I dag är slottet en av de främsta turistattraktionerna i Prag, och kan uppvisa byggnader i nästan alla stilarter från det förra årtusendet.

VITUSKATEDRALEN: Prags domkyrka, gotisk katedral, är centralt placerad på den innersta (tredje) borggården. I kyrkans Sankt Wencel-kapell bevaras de 
böhmiska kronjuvelerna, som bara tas fram vid särskilda tillfällen. I kryptan vilar bland annat flera tysk-romerska kejsare, de mest kända är Karl IV och 
Rudolf II

KARLSBRON: Bron byggdes redan 1357 på order av Kung Karl IV, den dåvarande kungen av Böhmen och sedermera tysk-romersk kejsare. Han pryder
idag den tjeckiska 100-korunasedeln och stans största torg, Karlovo náměstí, bär hans namn. De flesta statyer som pryder Karlsbron, och är mycket 
populära fotomotiv, placerades ut under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Statyerna föreställer olika helgon eller skyddshelgon. De statyer 
du ser idag är kopior av originalen, med start på 1960-talet togs statyerna ned och förvaras nu i nationalmuseet.
På Karlsbron utkämpades 1648 hårda strider mellan den svenska armén och Gamla stans befolkning. Fram till 1841 var Karlsbron den enda vägen över 
Moldau inom Prag. Efter Karlsbrons 650-årsjubileum 2007 inleddes en restaurering som pågick till 2010. 

DEN ASTRONOMISKA KLOCKAN på Gamla stadens rådhus är en av de största turistattraktionerna i Prag. 
År 1490 byggde klockmästare Hanus om den befintliga klockan på rådhuset. Klockan har reparerats ett flertal gånger men dess nuvarande urverk är 
detsamma som Jan Táborský fullbordade 1572. Höjdpunkten i den föreställning som lockar folksamling vid varje heltimme är de 12 apostlarnas 
procession. Först kommer Döden i form av ett skelett och drar i ett rep och vänder på ett timglas. Därefter öppnas två fönster och de 12 apostlarna rör 
sig sakta runt. Efter detta gal en tupp och klockan slår hel timme samtidigt som andra figurer uppenbarar sig i form av en turk, fåfängan och girigheten.
Klockans syfte var inte att visa den exakta tiden utan att imitera solens och månens banor runt jorden. 

PLZEN: även känd som Pilsen är landets fjärde största stad 
(efter Prag, Brno och Ostrava). Staden är känd för sina bryggerier, däribland Pivovar
Prazdroj (grundade 1842, mest kända för Pilsner Urquell), som producerade Pilsener
Bier (därav det svenska ordet pilsner). Företaget Škodaverken grundades i 
staden 1859 och har fortfarande en omfattande produktion (Škoda-bilar tillverkas 
dock sedan 1924 inte i Plzeň, utan i Mladá Boleslav och verkstäderna i Plzeň har i 
stället tillverkat trådbussar, lokomotiv, järnvägsvagnar samt hade tidigare en 
omfattande vapenproduktion). 
Plzeň som är belägen i den bördiga Pilsenbäckenet vid sammanflödet av 
floderna Mže, Radbuza och Uslava. Staden erhöll stadsrättigheter 1292 och blev 
snabbt en betydande handelsplats genom sitt läge i mötesplatsen mellan flera viktiga 
trafikleder. Efter en tids nedgång fick staden ett nytt uppsving på 1800-talet när 
betydande stenkolsförekomster i närheten började utnyttjas. Senare blev Plzeň en 
betydande industristad, enbart Skodaverken hade på 1920-talet omkring 15 000 
anställda.
Stadens synagoga är den näst största i Centraleuropa (efter den i Budapest). De flesta 
av stadens judar skickades dock 1942 till Theresienstadts koncentrationsläger. 
Historiskt sett har en stor andel av Plzeňs befolkning varit tysktalande, men denna 
fördrevs efter andra världskrigets slut, i enlighet  med Potsdamöverenskommelsen.



ARKITEKTUR, TR-GMT 19
DE TIDIGA HÖGKULTURERNAS ARKITEKTUR:
Det megalitiska stenmonumentet Stonehenge i Amesbury 3-2000 f.Kr.
CHEOPS PYRAMID I Giza ca 2 580 f.Kr

ANTIKEN (Västerländsk arkitektur):
Grekiska stilar med tex Doriska kolonner, Templet Parthenon på klippan 
Akropolis i Aten ca 440 fkr
Romarna ”cement” => kupoler & akvedukter. Pantheon templet i Rom är 
det antika Roms bäst bevarade byggnad. ca 115–125 efter Kristus 

ROMANSK ARKITEKTUR (MEDELTIDEN):
Med romansk arkitektur (även kallad romanik) avses arkitektur i det 
medeltida Europa uppförd under 1000- och 1100-talen. Det var den 
första stilen i Europas konsthistoria efter Romarna som fanns 
representerad över hela kontinenten. Medeltidsmänniskor i större 
omfattning än tidigare började färdas över hela Europa genom 
pilgrimsfärderna och framför allt Santiago de Compostela i Spanien. De 
besökte kyrkorna på vägen skapade ett behov av större kyrkorum och i 
städerna längs med deras färdvägar växte därför nya ambitiösa kyrkor 
upp.
Den romanska stilen kallas ibland rundbågestilen. Arkitekturen känns 
igen på kraftiga murar som skulle klara av att hålla upp tunn- och 
kryssvalvens tryck. Vidare var öppningar som fönster och dörrar små för 
att inte påverka väggarnas bärighet.

ROMANSK: Sacré-Cœur i Paray-le-
Monial &
Église de La Trinité, L'Abbaye-aux-
Dames, Caen

Santiago de Compostela, den 
romanska portiken mot 
Prateriastorget.

GOTIKEN (MEDELTIDEN =>):
är benämningen på både en stil och en epok i Europas konsthistoria 
som uppstod i Frankrike omkring 1100 och fanns representerad över 
stora delar av Europa på 1500-talet. 
Den gotiska stilen betonar vertikalitet och utmärks av närmast 
skelettartade stenstrukturer, stora glasytor, smala spiror, 
knippepelare, strävpelare, kryssribbvalv, spetsbågar och fantasifull 
skulptural utsmyckning. Alla dessa egenskaper var en konsekvens av 
de stora glasytorna som gjorde att mer ljus hittade in i kyrkorummet 
än tidigare. Tanken var att Kristus var världens ljus och med starkt 
fysiskt ljus inströmmande i kyrkan skulle de troende läras att förstå 
också det eviga ljuset. Genom systemet med utvändiga strävpelare 
kunde taket göras högre och kolumnerna tunnare genom att ny teknik 
användes. 
Gotiken är i stor kontrast till skillnad den romanska rundbågsstilen. 
Det blev inledningen på den första genuint kristna 
byggnadstraditionen.

De gotiska katedralerna var rikligt dekorerade med skulpturer i 
exteriören och fresker i interiören med motiv ur Gamla och Nya 
Testamentet. 
Gotiken härstammar från Klosterkyrkan Saint-Denis i Saint-Denis 
utanför Paris. Den första egentligt gotiska arkitekturen var koret i 
kyrkan som uppfördes 1140-1144. Andra unggotiska kyrkor från 
genombrottsskedet är katedralerna i Chartres (påbörjad ca 1194) och 
Notre-Dame (påbörjad ca 1163) i Paris.  
I höggotikens katedraler är mittskeppsvalven fyrdelade och emporer
(separat våning eller galleri) saknas, liksom i Chartres. Som exempel på 
sådana byggnader i Frankrike må nämnas katedralen i Amiens 
(påbörjad 1220), Beauvais (påbörjad 1247) och Reims (påbörjad 1211) 
samt kyrkan Sainte-Chapelle (1246–1248) i Paris.

Upprinnelsen till den gotiska arkitekturen var strävan att uppföra 
kyrkobyggnader av basilikatyp, det vill säga med högre mittskepp och 
lägre sidoskepp. Svårigheten bestod i att föra ned trycket från de 
massiva korsvalven i mittskeppet utan att vara tvungen att ta till alltför 
grova murar som stöd. Den gotiska arkitekturen använde sig av tre 
sammanhängande konstruktiva principer för att lösa problemet: 
ribbvalvet, spetsbågen och strävpelaren.
Trycket från valvet mildrades genom ett system av ribbor mellan vilka 
ett tunt skal av sten bildade valvkapporna. Genom att trycket från 
valven nu fördes ned i bestämda punkter istället för jämnt fördelat 
över en hela muren kunde man helt enkelt ta bort delar av muren. När 
man lät de utvändiga strävpelarna uppta stora delar av trycket från 
valvet kunde ytterligare stora delar av muren ersättas med fönster. 
både spännvidderna och dimensionerna i kyrkobyggnaderna ökade 
avsevärt.
I den gotiska arkitekturen, som i stället strävar uppåt och ofta är så rikt 
ornamenterad att man har svårt att få ett helhetsintryck inför alla 
strävpelare, torn och skulpturala element.

KLOSTERKYRKAN SAINT DENIS; PARIS: var de franska
kungarnas gravkyrka. Kyrkan är ett arkitektoniskt landmärke 
och delar av den anses vara den första byggnaden som byggts 
i gotisk stil. Det som utmärker gotisk stil är spetsbågar, 
strävpelare, kryssribbvalv och glasmåleriet. Dessa delar 
uppfördes av Abbot Suger omkring 1136 men större delen av 
kyrkan stod inte färdig förrän under 1200-talet.

KATEDRALEN I REIMS, HÖGGOTIKEN: I Katedralen i Reims, 
påbörjad 1211, har ännu mer ljus släppts in i kyrkorummet 
genom att klerestoriet (fönstervåningen i mittskeppet) nästan 
uteslutande består av masverk (stomme med fönster) och att 
rosettfönstret antagit enorma proportioner.

UPPSALA DOMKYRKA: är en katedral i 
gotisk stil, exteriört huvudsakligen en 
nygotisk tegelefterbildning av fransk 
höggotik runt en medeltida stomme, 
som började byggas 1272.
Störst i Norden; 118,7 meter lång och 
lika hög i de båda västtornen.



Europas floder och kanaler som transportleder, TR-GMT 19

Rhen TR-GMT 2019:
-Korsar ”Alpine 
Rhine” dvs Rhens 
övre lopp innan & 
söder om Bodensjön.
-Följer Rhen via ”Den 
Rheinfall” söder om 
Swartzwaldbergen
(high Rhine”) runt 
och via Basel in i 
Rhendalen mellan 
Tyskland och 
Frankrike vid Alsace 
(”upper Rhine”)

RHEN TRT 2018: 
”Romantishe Rhine
från floden Main vid 
Frankfurt till 
Deuches Eck vid 
Mosel i Koblensz
(”Middle Rhine”)

RHEN TRT 2017
Rhen deltat i Holland

RHONE-RHINE CHANNEL: (vid Niffer 126km) är en av de viktigaste vatten 
vägarna i de Europeiska & Franska kanal lederna. Den sammanbinder 
Rhen med Saone och Rhone och på så sätt Nordsjön och Medelhavet 
Första delen startades av Napoleon och avslutades 1802, och den 
kompletta kanalemn var färdig 1833 med en längd på 237 km, 112 slussar 
Max höjd 340 m min 179 m

Rhen – Grand canal de Alsace 



TR-GMT 19 DAG 5 onsdag 3/7,  
Riquewihr- Neufchateau 160 km



TRGMT 2022 - Transport till och från cyklingen

Vi behöver fastställa:

1. Vilka som kommer att kunna köra/vara med i servicebilarna från
Täby till Prag, start torsdag 7/7 ca kl 12.00. 

2. Vilka som kör servicebilarna hem från Paris söndag 17/7
3. Vilka som kommer att åka ut med ”ordinarie flight” fredag 8/7
4. Vilka som funderar på att ta sig ner på egen hand till starten i Prag

Bakgrundsinfo:
• Vi räknar med att ha 1 MC och 5 servicebilar. (3 personbilar, en lätt lastbil/transporter och en 

kylbil)
Förutom MC behöver vi därför ha minst 10 förare i varje riktning. Maximalt finns det 9 
ytterligare platser i bilarna (max 5 i personbilar och 2 i lastbilarna, dvs totalt 19 platser)

• När resebyrån får en offert på flyg med ett bra pris är det extremt kort giltighetstid på den 
(48h), så de måste ha information om vilka som flyger och vilket flyg ni föredrar - med kort 
varsel – samt era namn som de är skrivna i passen
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TRGMT 2022 - BILTRANSPORT
Stockholm – Prag

UTFÄRD TORSDAG  7 juli 2022 ca kl 12.00

- Täby – Malmö                                     622 km

- Färja Malmö – Travemünde 22.00-07.15

- Travemünde – Prag 656 km



TRGMT 2022 - BILTRANSPORT
Paris - Stockholm 

HEMFÄRD SÖNDAG 17 juli ca kl 12.00 

Paris  – Täby   1874 km



Team Rynkeby – God Morgon 2022


