
vine og specialiteter. I september afholdes rigsstadsfestdagene, 
hvor hele byen bliver til en scene for sin begivenhedsrige historie. 
I slutningen af året forvandles byen til en drøm af et vintereventyr,
når det afholdte julemarked finder sted. Rothenburgs Reiterles -
marked regnes med sin 500 år gamle tradition til de ældste 
julemarkeder i Tyskland. Byens middelalderlige kulisse, de med
nænsom hånd pyntede markedsboder og duften af regionens 
typiske hvide gløgg skaber den perfekte stemning i tiden op til jul.

Rothenburg ob der Tauber er den rene romantik. Der findes
ikke nogen anden by i Tyskland, hvor livet i tidligere tider 

er dokumenteret i sten på en måde, der efterlader et 
så stort indtryk. Her er det lige som stenene,

der taler. De fortæller om konger, kejsere
og patriciere og de beretter om de frie

borgeres stolthed og om middelalde-
rens hemmeligheder og trolddom.
Udadvendthed, idyl og talrige vid-
nesbyrd fra en 1000-årig historie
skaber en helt speciel stemning.

Derfor er Rothenburg kendt som en
førsteklasses seværdighed også langt

ud over Tysklands grænser. Den trod-
sende ringmur med sine 42 tårne

beskytter gæsterne fra hele 
kloden, når de som i en drøm 

holder pause fra den hvileløse nutid.
Hver aften er der guidede ture med 

natvogteren (på tysk og på engelsk)
gennem de krogede gyder med 
toppede brosten og nydelige bin-

dingsværkshuse: en uforglemmelig oplevelse! St.-Jakobs-kirken har 
stor tiltrækningskraft. Den er kendt for sit helligblods-alter af Tilman 
Riemenschneider, som har stor kunsthistorisk betydning. Allerede 
i middelalderen besøgte mange pilgrimme denne pragtfulde gotiske 
kirke, hvor Jesu bloddråbe som kostbar relikvie lovede Guds velsignelse. 
Den dag i dag fortryller Rothenburg enhver rejsende.

Kulinarisk rejse

Maleriske dale, højdetræk med fantastisk udsigt og landsbyer, som har
bevaret deres oprindelighed: alt dette vækker ønsket om at gå på opda-
gelse i dette imponerende landskab enten til fods eller på cykel. Rothen-
burg ob der Tauber ligger netop dér, hvor Den romantiske Vej og Borg -
vejen krydser hinanden. Derfor er byen også det ideelle udgangspunkt for
ture til omgivelserne med byerne Nürnberg, Würzburg eller Dinkelsbühl.
Det er dog ikke kun den smukke natur og de mange seværdigheder, som

gør, at Franken og Rothenburg er så afholdte
steder. Frankisk gæstfrihed og nydelser er

efterhånden velkendte. Gå på opda-
gelse på kroer og restauranter, hvor
der serveres de mange retter, som
det frankiske køkken har at byde
på. Fra en styrkende Brotzeit hen
til stjerne-gastronomi er Frankens
køkken altid rig på afvekslinger og
kvaliteten er hele tiden på højeste
niveau. Allerede de mange forskel -
lige slags brød kan føre på en opda-
gelsestur for sig. Den frankiske vin
vinder altid priser i internationale

konkurrencer og den indtager såle-
des en topposition på verdensplan.

Nyd egnens Taubervine: vinavl i Rothen-
burg har tradition og rækker tilbage til

år 1100. En kulinarisk souvenir eller

Et eventyr både om sommeren 
og om vinteren

Rothenburg er ikke nogen by til en bestemt dag eller for en bestemt 
årstid. Mange forskellige kulturelle arrangementer året igennem invite-
rer til et længere besøg i byen: Hvert år ved pinsetid minder Rothenburg
om den tidligere borgmester Nusch. I denne legende fortælles, at han
skal have drukket tre og en kvart liter vin og at han på denne måde 
reddede byen fra ødelæggelse i trediveårskrigen. Byen fejrer denne 
begivenhed med et stort soldateroptog. Om sommeren markerer den
brogede og folkloristiske hyrdedans på torvet sammen med kirkekoncer-
ter i St.Jakobs-kirken flere højdepunkter i kulturkalenderen. I sensom-
meren arrangeres Rothenburger Weindorf, hvor man kan prøve frankiske

Nyd landskabet til fods og på cykel

Maleriske dale, højdetræk med fantastisk udsigt og landsbyer, som 
har bevaret deres oprindelighed: alt dette vækker ønsket om at gå på
opdagelse i dette imponerende landskab enten til fods eller på cykel.
Mange velskiltede vandreruter, både kortere stier og længere veje, fører
rundt omkring byen og ligeledes til Frankenhöhe og ned i Tauberdalen.
Forskellige Jakobsveje krydser hinanden i byen og derfor kommer mange
pilgrimsrejsende hertil. Man får spændende ting at vide, når man 
vandrer på Rothenburger Mühlenweg langs med Taubertal. Her går 
den vandøkonomiske ekskursionssti Schandtaubertal, eller man vælger 
ekskursionsstien på vinbjerget ved byens sydskrænter, hvor man får mere
at vide om forskellige vine og om bjergarter. Hver onsdag arrangeres
ugentlige vandreture i Rothenburgs omgivelser. Forårs- og efterårsvan-
dreugen afrunder programmet. Kan man godt lide cykelvandring, så 
er Rothenburg ob der Tauber også det rigtige valg. Blandt de mange 
veludbyggede cykelvandrestier, som fører til Rothenburg, findes den 
populære Taubertal-cykelvej og Altmühltal-cykelvejen. De begynder
begge to netop her. Eventyr, action og klatresjov oplever hele familien
i Rothenburgs klatreskov. Der er forskellige klatremuligheder fra træ 
til træ med forskellige sværhedsgrader i en højde på op til 17 meter.

også en vidunderlig dessert får man ved at vælge de berømte Rothen-
burger Schneeballen. Denne regionale specialitet fremstilles af mørdej
efter en overleveret opskrift. Frankisk gæstfrihed, lokale specialiteter og
et flot bybillede foran et naturligt landskab går op i en højere harmonisk
enhed, som gør besøget i Rothenburg til en uforglemmelig oplevelse.

En uforglemmelig oplevelse

Oplev historie på nært hold

Rothenburg præsenterer sin historie på en spændende og omfattende
måde. Kriminalmuseet anses for at være det mest betydningsfulde rets-
museum i hele Tyskland. Det efterlader et stærkt indtryk med gruelige
torturinstrumenter, men det oplyser også om straffe, som nu i dag giver
anledning til undren, f. eks. »bagerdåben«: et kæmpestort træbur, som
kunne sænkes ned i en brøndskakt. Rigsstadsmuseet udstiller kunsthis -
toriske kostbarheder, heriblandt en samling med pragtfulde fayencer og
en våbensamling. Museet huser også relikvier fra byens tidligere jødiske
kvarter, hvor de fredede huse er blevet restaureret meget omhyggeligt.
Historien gøres også levende i Håndværkerhuset, i kælderen af byens
pragtfulde rådhus og i det lille Toppler-slot, der var bopæl for den be-
rømte borgmester i Middelalderen. Toppler var en klog feltherre og en
velhavende borgmester, men der er en stor hemmelighed omkring hans
død i rådhusets kælderfængsel. Rothenburg præsenterer sig dog også 
fra sin fortryllende lyse og muntre side. Et besøg på Legetøjsmuseet er
som en tidsrejse gennem tysk og fransk dukkefabrikation. Julemuseet i
Käthe Wohlfahrts velkendte »Weihnachtsdorf« fortæller som et eventyr
om historien bag den nok dejligste familiefest i verden.

960 Første bebyggelse i Tauberdalens område (Detwang) | 1142 Rigsborgen
(„Castrum Imperiale“) bygges af Hohenstaufen-kongen Konrad III. |
Ved siden af borgen udvikler der sig en bebyggelse på højen, som senere
bliver til Rothenburg. | 1274 Kongen Rudolf von Habsburg udnævner
Rothenburg  til „fri rigsstad“. | 1356 Et jordskælv ødelægger dele af
byen, herunder Rigsborgen. | 1400 Byen har sin største blomstringstid
under borgmester Toppler. | Med over 6000 indbyggere hører Rothen-
burg til rigets største byer. | 1525 I Bondekrigen slutter Rothenburg sig
sammen med oprørerne under Florian Geyer. Byens nedgang begynder. |
1544 Reformationen begynder. | 1618–1648 I Trediveårskrigen besæt-
tes den protestantiske by flere gange. I året 1631 lykkedes det gennem
„Mesterdrikken“ at bevare byen for den endelige ødelæggelse. |
1802 Efter 500 års uafhængighed indlemmes det frankiske Rothenburg
modstræbende i Det bayerske Kongerige. | 1945 Byen bliver offer for et
allieret bombeangreb. Den østlige del af den gamle bykerne ødelægges,
mere end 40% af de gamle bygninger brænder ned. Takket være store
gaver til formålet fra alle dele af verden genopbygges de ødelagte 
bydele og de beskyttes af forbilledlige byggelove.

Byens historie i korte træk

Rådhustårnet
april-okt. kl. 9.30-12.30 + kl. 13.00-
17.00 (hver dag), nov. + januar-marts.
kl. 12.00-15.00 (lørdag+søndag), dec.
kl. 10.30-14.00 + kl. 14.30-18.00 

Den historiske Kælder
marts kl. 12.00-16.00, april kl. 
10.00-16.00, maj-okt. kl. 9.30-17.30
yderligere åbningstider se opslag

St.-Jacobs-kirke
april-okt. kl. 9.00-17.15, nov. + januar-
marts kl. 10.00-12.00 + kl. 14.00-16.00
dec. kl. 10.00-16.45

Rigsstadsmuseet
april-okt. kl. 9.30-17.30, 
nov.-marts kl. 13.00-16.00

Franziskanerkirke
januar-marts kl. 10.00-12.00+14.00-
16.00, april-okt. kl. 9.00-17.15
nov. kl. 10.00-12.00+14.00-16.00, 
dec. kl. 10.00-16.15

Det tyske Julemuseum
01. april - 23. dec. kl. 10.00-17.00, 
24. dec. kl. 10.00-14.00, 
25.– 30. dec. kl. 10.00–17.00, 
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31. dec. kl. 10.00 -14.00, 
01.-08. januar kl. 10.00–17.00, 
14. januar-31. marts kl. 10.00-16.00
(lørdag+søndag)

Dukke- og legetøjsmuseet
marts-dec. kl. 9.30-18.00
januar-februar kl. 11.00-17.00 

Det middelalderlige 
Kriminalmuseum

april kl. 11.00-17.00, maj-okt. 
kl. 10.00-18.00, nov.+januar-februar 
kl. 14.00-16.00, marts+dec. kl. 
13.00-16.00

Det gamle Rothenburgs 
Håndværkerhus

påske-okt. mandag-fredag 
kl. 11.00-17.00, lørdag+søndag 
kl. 10.00-17.00 

St.-Wolfgangskirke
april-september kl. 10.00-13.00 +
14.30-17.00, okt. + adventsweekender
kl. 11.00-16.00, lukket om tirsdagen

Det lille Topplerslot
fredag-søndag 13.00-16.00, 
lukket i nov.
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Museernes og seværdighedernes 
åbningstider
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Rothenburg ob der Tauber: Romantik erleben.

Rådhus
Rådhuset ved torvet består af to dele,
den bageste gotiske del (1250-1400)
og renæssancebygningen (1572-1578)
foran. Gennem hovedindgangen 
kommer man til udsigtsplatformen 
på det 60 m høje rådhustårn.

Rådsværtshuset 
(turistinformation)
Ratstrinkstube var forbeholdt byrådets
medlemmer. Her er nu turistinforma-
tionen. Kunsturet på bygningen åbner
sig hver time mellem kl. 10 og 22 
hvorden så viser Mesterdrikkens 
legendariske historie.

Historisk Kælder
Dette museum orienterer om Rothen-
burgs situation i Trediveårskrigen 
og her vises blandt andet våben og
uniformer. Desuden er der adgang til
det tidligere kælderfængsel, hvor den
berømte borgmester Heinrich Toppler
døde i 1408. www.meistertrunk.de 

St.-Jakobs-kirke
Tilman Riemenschneiders helligblods-
alter er en af Frankens mest betyd-
ningsfulde seværdigheder, seværdig 
er også Ludwig-von-Toulouse-alteret,
også lavet af Riemenschneider, desuden
står her Friedrich Herlins alter De tolv
Bude. Kirken blev bygget hen over en
vej. Dette byggeri, som begyndte i 1311,
er således en arkitektonisk særegenhed.

Rigsstadsmuseet
Rothenburgs rigsstadsmuseum, som
ligger i det tidligere dominikanerklosters
bygninger, viser samlinger om kunst
og kultur i den tidligere rigsstad.
Fremhæves kan især klosterkøkkenet
fra det 13. århundrede, Rothenburger
Passion (1494) og Baumann-
samlingen med betydende fayencer 
og historiske våben. 
www.reichsstadtmuseum.info

Borgport
Yderport pyntet med våbenskjold. 
Det var muligt at hælde kogende beg
på angriberne gennem mundåbningen
i en maske. I den indre portfløj er der
indbygget en lille dør. Formålet med
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dette såkaldte nåleøje er, at en enkelt
person kan komme igennem porten
om natten.

Borghaven
Hohenstaufferne byggede deres 
rigsborg i år 1142 på det sted, hvor
borghaven nu ligger. Borgen blev 
ødelagt af et jordskælv i 1356. Det
eneste, som blev renoveret efter 
jordskælvet, var Blasiuskapellet. 
Fra borghaven har man en enestående
udsigt over den gamle bydel og 
Tauberdalen.

Franziskanerkirke
Byens ældste kirke, rejst i 1285
i tidlig gotisk stil. Her står Tilman 
Riemenschneiders Franziskusalter.

Det tyske Julemuseum
Udstillinger hele året igennem om 
historien bag den mest traditionsrige
familiefest og om juledekorationens
udvikling. www.weihnachtsmuseum.de

Georgsbrønden
Byens største brønd (8 m dyb, volumen
100.000 liter). Udsmykningen stammer
fra den sene renæssancetid (1608).

Dukke- og legetøjsmuseum
På et udstillingsareal med 400 m2

vises legetøjshistorie igennem 200 år.
Flere end 300 dukker, dukkehuse og
meget andet kan ses i udstillingen.
www.spielzeugmuseum.rothenburg.de

Middelalderligt kriminalmuseum
Det kendte retsmuseum huser en 
udstilling på 2500 m2, og her vises ud-
viklingen på retsområdet fra den sene
middelalder op til det 19. 
århundrede. Torturredskaber, værktøjer
til skændsels- og æresstraffe kan ses 
i udstillingen sammen med mange 
dokumenter og grafiske illustrationer.
www.kriminalmuseum.rothenburg.de

Johanniskirke
Katolsk kirke, bygget fra 1390 til 1410.

Plönlein/Sieberstårn
Plönlein har altid været et meget 
populært fotomotiv, det er nemlig 
et af Tysklands smukkeste middelal-
derlige bybilleder. Sieberstårnet, 
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Seværdigheder

Vi hjælper gerne med yderligere oplysninger:

Rothenburg Tourismus Service
Marktplatz 2 | D-91541 Rothenburg ob der Tauber 

Tel: +49 (0) 9861 404-800 | Fax: +49 (0) 9861 404-529 
E-Mail: info@rothenburg.de | www.rothenburg.de

som ligger i baggrunden, stammer 
fra tiden omkring 1385.

Gerlachsmedje
Seværdigt bindingsværkshus.

Röderport
Byport fra slutningen af det 
14. århundrede med endnu bevaret
tolder- og portvagthus. Rødertårnet 
er murringens eneste udsigtstårn, 
som kan betrædes.

Det gamle Rothenburgs 
Håndværkerhus
I dette hus fra 1270 er der elleve
værelser, som er indrettet efter 

de originale omgivelser. Her vises 
en håndværkerfamilies tilværelse 
i middelalderen.

Röderbue/Markustårn
Begge blev bygget allerede omkring 
år 1200 i forbindelse med oprettelsen
af bymurens første ring. En af de
smukkeste byporte.

Det hvide Tårn
Byport fra det 12. århundrede. 
Det tidligere Jødedansehus, centrum
for det jødiske liv i middelalderen, 
er bygget direkte op til tårnet.

Klingenbastionen 
og Wolfgangskirke med 
hyrdedanskabinet
Bag ved Klingetårnet, der blev brugt
som vandtårn, ligger den sengotiske
St.Wolfgangs- eller Hyrdekirke. 
St. Wolfgangskirken er en kirke med
forsvarsanlæg med underjordiske 
kasematter og vægtergang på loftet.
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Portvagternes hus rummer i dag 
hyrdedanskabinettet.
www.schaefertanzrothenburg.de

Galgeport
Indkørsel til den gamle bydel.

Spitalbastion
Denne bastion fra det 17. århundrede
har to kenneler og syv porte, og den 
er således byens største fæstningsværk.
Man kan gå på kanongangen. Den
endnu bevarede voldgrav er også 
meget imponerende.

Rigsbyhal
Tidligere tiendelade fra året 1699, 
som siden ombygningen i 1975 bruges
til arrangementer og festligheder.

Kobolzeller port
Bygget omkring 1360. Den er en del 
af de mest interessante forsvarsanlæg
i byen med kennel, og tidligere var der
engang fire porte.

Dobbeltbro/ Kobellzeller kirke
Ved siden af en bro fra det 14. århund-
rede, som ligner en romersk viadukt,
ligger Kobolzeller kirke. Den sengotiske
kirke, bygget mellem 1472 og 1501,
blev plyndret på det voldsomste i 
bondekrigen 1525.

Det lille Topplerslot
Et lille vandslot, der tilhørte den 
indflydelsesrige borgmester Toppler.
Slottet blev bygget i 1388 dels som
beboelseshus og dels som forsvarstårn.
Bygningen er indrettet med møbler fra
det 16.-19. århundrede og kan beses.
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Kære gæster,
vi vil gerne vise jer de smukkeste steder i vores 

by og I kan vælge blandt disse muligheder.
Omvisninger i byen: 

Fra den 1. april til den 31. oktober og så længe 
julemarkedet varer hver dag kl. 14.00.

Rundgang med nattevagten: 
Fra den 1. april til den 30. december kl. 20.00, fra Torvet / 

Rådhusporten, billetter betales hos guiden
Omvisninger uden for hovedsæsonen efter forespørgsel.

Den skal man bare se!
Den verdensberømte 

julelandsby

®

Åben hele året
Gå på opdagelse blandt  tusinder 

af juleartikler og se de fantastiske 
gave- og dekorationsideer fra vores 

helt eget juleværksted i Rothenburg i en 
fortryllende artmosfære. Nyd den enestående 

indkøbsoplevelse for store og små.

Det tyske julemuseum
På første sal over julelandsbyen kan 
man ud fra hundredvis af historiske 

udstillingsgenstande lære spændende 
fakta om højtiden og dens 

dekorationsformer.
www.christmasmuseum.com

Käthe Wohlfahrt GmbH & Co. OHG · Herrngasse 1 · 91541 Rothenburg o. d. T. · Tyskland
Tlf.: +49 (0) 98 61 - 40 90 · E-mail: info@wohlfahrt.com

www.wohlfahrt.com

Rothenburg ob der Tauber


