
Onlinerejse til Transsylvanien – onsdag den 1. februar 2023

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic, som 
er ph.d. i historie og analytiker og rejsechef i 
DEO. Zlatko har tidligere undervist i Central- og 
Østeuropas historie på Københavns Universitet.

PROGRAM

Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at komme på 
Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det før. Hvis det 
driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og få hjælp fra os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble sig på 
rejsen til løs samtale.

14.00 Velkomst – ved DEO’s stifter Finn Ellegaard. 

14.10 Introvideo om Transsylvanien med introduktion fra rejse-
lederen Zlatko Jovanovic. 

14.25 Oplæg om Transsylvaniens historie, samfund og politik, 
ved Zlatko Jovanovic.

15.00 Pause til at strække ben 

15.10 Vi møder journalisten Cristian Gherasim (i en tekstet 
video) og hører om forholdet mellem etniske rumænere og 
etniske ungarere i Transsylvanien, herunder om et projekt 
i byen Sfantu Gheorghe, hvor borgmesteren har tilbudt 
stipendier til byens ungarere, der gerne vil lære rumænsk 
og rumænere, der gerne vil lære ungarsk. 

Transsylvanien – en pittoresk region i det centrale Rumænien, der er omgivet af bjerge og bakker, 
og klædt i arkitektur fra det 14. århundrede med gotiske befæstede kirker og middelalderborge.

15.35 Vi møder repræsentanter for Studenterforeningen fra 
Babes-Bolyai Universitetet i Transsylvaniens hovedby 
Cluj-Napoca (OSUBB). Det er et tosprogligt universitet og 
Rumæniens internationalt mest anerkendte. Vi hører bl.a. 
om, hvordan et tosprogligt universitet fungerer i praksis. 

16.00 Pause til at strække ben 

16.05 Vores rejsedeltager Anamaria Manolescu Hyltoft 
Clausen fortæller om Transsylvanien, Rumænien og om 
en ny rumænsk film, der hedder ”Kold vinter” og handler 
om mellemetniske forhold i Transsylvanien. Anamaria er 
rumæner men bor i Danmark, hvor hun bl.a. har undervist 
i rumænsk.

16.30 Vi ser introvideoen igen

16.45 Fri debat mellem deltagerne, hvor man kan bidrage med 
egne oplevelser

17.00 Afslutning ved Finn Ellegaard

Sfantu Gheorghe

Babes-Bolyai Universitetet i Cluj-Napoca
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Transsylvanien – det uopdagede Rumænien
Transsylvanien, der på rumænsk er ‘Transilvania’, er et latinsk 
navn, der betyder “hinsides skoven”. Andre historiske navne for 
området er rumænske ‘Ardeal’, det ungarske ‘Erdély’ og det tyske 
‘Siebenbürgen’. Og netop de tre versioner, på de tre sprog, spiller 
en rolle for Transsylvanien, idet området nemlig, udover rumænsk, 
rummer både tysk og ungarsk kulturarv. 

I dag betegnes hele Rumænien nord og vest for Karpaterne som 
‘Transsylvanien’. Tidligere skelnede man det egentlige fyrstedømme 
Transsylvanien fra de vestlige egne, som var underlagt kongeriget 
Ungarn – Banat, Crisana og Maramures. Hovedstaden i fyrste-
dømmet Transsylvanien var i 1500-1600-tallet Alba Iulia, som 
på tysk kaldes ‘Karlsburg’. Alba Iulia blev centrum for rumænsk 
kultur med blandt andet udgivelse af rumænsksproget litteratur. 

I dag er den største by i Transsylvanien byen Cluj-Napoca, ofte 
bare omtalt ‘Cluj’, og er den fjerde mest befolkede by i Rumænien. 
Cluj ligger omkring 445 km fra Bukarest og 461 km fra Budapest, 
og er betegnet som den uoffi cielle hovedstad i Transsylvanien. 
Cluj hedder på ungarnsk ‘Kolozsvár’ og på tysk ‘Klausenburg’.

Geografi :
Geografi sk dækker Transsylvanien et område på 102.824 km² i 
central- og nordvest Rumænien. Sammenlignet med Danmarks 
42.951 km² er Transsylvanien derfor ca. 2,4 gange større end 
Danmark, hvor Rumænien er 5,5 gange større. 

Bjergkæden, der omkranser Transsylvanien hedder ‘Karpaterne’, 
er en ca. 1.500 km lang, buet bjergkæde i Central- og Østeuro-
pa, og den største i Europa. Karpaterne strækker sig i en bue 
fra Tjekkiet i nordvest til Slovakiet, og går igennem landene 
Polen, Ungarn, Ukraine og Rumænien i øst, til Jernporten ved 
Donau-fl oden mellem Rumænien og Serbien i syd. Den sydlige 
del af bjergkæden er den næsthøjeste bjerggruppe i Karpaterne, 
med højder på over 2500 meter over havet. 

Selvom Karpaterne er langt lavere end Alperne, er landskabet 
alpint. Det alpine udseende og bjergenes lette tilgængelighed gør 
dem til yderst populære turistdestinationer. Populært kaldes den 
sydlige del af Karpaterne for ‘De Transsylvanske Alper’, og ligger 
mellem Transsylvanien nordpå og Valakiet sydpå.

Karpaterne – Europas største bjergkæde

Demografi :
Befolkningen i Transsylvanien ligger på 7.309.291 (2011) ud af 
Rumæniens samlede 19,12 millioner (2021), hvor de største etniske 
grupper i regionen er: rumænere, ungarer, romaer, ukrainere, 
tyskere, serbere og slovakker. 

Etnisk sammensætning i Transsylvanien (2011):
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Kulturelle træk og tendenser fra Transsylvaniens fortid har 
formet regionens gastronomiske arv. Ifølge mange, betragtes 
Transsylvanien som den vigtigste del af den gastronomiske 
arv i Rumænien. Dette afspejles i regionens rige, men til tider, 
indviklede fortid. Før det blev rumænsk var Transsylvanien 
underlagt Det Ungarske Kongerige, Det Osmanniske rige og 
Østrig-Ungarn. 
 Regionen er hjemsted for omkring 750.000 transsylvanske 
saksere, en tysk etnisk gruppe, der slog sig ned i regionen i 
midten af det 12. århundrede. 
 De fl este emigrerede til Tyskland efter 2. Verdenskrig, og 
så igen efter jerntæppets kollaps, men de saksiske retter, 
eller variationer af dem, tilberedes og elskes stadig i Trans-
sylvanien den dag i dag. Da de tyske saksere udvandrede, 
fortsatte Transsylvanien med at være hjemsted for et betydeligt 
ungarsk mindretal. 

Ungarere har boet i området i århundreder, og mange af de 
lokale retter, du fi nder på traditionelle restauranter i Budapest, 
betegnes også som lokale retter i Transsylvanien. 
 Udover tysk og ungarsk indfl ydelse, har osmannerne også 
præget det transsylvanske køkken, som de ligeledes har gjort 
i resten af Rumænien og i hele Balkanområdet.

Supper er meget værdsat i alle dens former, syrlige, sødere, 
tykke eller tyndere – og er at fi nde i talrige variationer i regionen. 
 Kendetegnet for Transsylvanien er brugen af estragon, sup-
per, der er syrnet med den tyske sauerkraut og gjort tykkere 
med mel og svinekød, kaldet “rântaș”. 
 Nogle supper kaldes for “ciorbă”, som kommer fra det 
tyrkiske “çorba” (suppe).

Madkultur:

Andre traditionelle retter fra det transsylvanske køkken:

Tocăniță ardelenească de porc cu cartofi :
Et højdepunkt er “Tocăniță ardelenească de porc cu cartofi ”, som 
er en gryderet af kartofl er med røget pølse eller røget svinekød. 
På fastedage laves gryderetten uden kød, men tilberedes med 
røget paprika som erstatning, så gryderettens smag er tæt på 
den originale.

Tocăniță ardelenească de porc cu cartofi 

Varza a la Cluj:
I stil med fyldte kålblade, ‘Dolmas’, som er kendt fra Mellemøsten 
og Balkan, er retten ‘Varza a la Cluj’ fyldte kålblade, men på 
dekonstrueret vis. Retten indeholder samme ingredienser som 
“sarmale” (Hakket kød, ris, løg og krydderier rullet sammen i 
fermenterede kålblade, der koges i sauerkrautvand og tomatsaft). 
Forskellen ligger i ‘arkitekturen’, idet retten er bygget op af lag 
af cremefraiche, kålblade, svinekød og risblanding, der (igen) 
afsluttes med et lag af kål og cremefraiche på toppen. Retten 
skal stå i ovnen i minimum en halv time inden den serveres.

Varza a la Cluj

Transsylvanske ‘Sarmale’, i stil 
med ‘Dolmas’ fra bl.a. Balkan.

Gomboti:
Transsylvanien har dertil et hav af lokale og traditionelle søde 
retter, og igen præger regionens historie, dessertkulturen. “Găluști 
cu prune” (søde dumplings/knödel) er en gammel traditionel 
opskrift, der er gået i arv gennem generationer, kendt som “gom-
boți”, “gombóc” eller “knédli” blandt den ungarske befolkning 
i Transsylvanien og som “knödel” i de tyske dele af regionen. 

Hele blommer med sten rulles og kugleformes i en kartoffel- 
baseret dej. Kuglerne koges og derefter rulles de i brødkrummer, 
sukker og kanel.

Gomboti

Transsylvansk ‘Aprikosenkuchen’, en dessert, der tydeligt bærer 
præg af den tyske indfl ydelse i regionen



Kultur:
Et af Rumæniens otte UNESCO-verdensarvssteder er en 
samling af syv transsylvanske landsbyer med befæstede 
kirker. På trods af, at regionen har over 150 befæstede kirker 
stående i dag, er det dog kun syv, som er indskrevet med den 
prestigefyldte UNESCO-betegnelse.

Disse transsylvanske landsbyer blev etableret af tysk-saksis-
ke bosættere i det 12. århundrede. I løbet af denne tid var 
invasioner af osmanniske og tatariske regimenter meget 
almindelige. I mere tætbefolkede områder, som Sighișoara 
og Brasov, var hele byen befæstet. For mindre landsbyers 
vedkommende var det kun kirken, der var befæstet. Kirken 
var omdrejningspunktet for landsbyen og i stand til at yde 
beskyttelse for hele befolkningen.

De syv UNESCO-listede landsbyer med befæstede kirker 
omfatter: Prejmer, Viscri, Dârjiu, Saschiz, Biertan, Valea 
Viilor og Calnic. Kirkerne er åbne for offentligheden og til-
gængelige for turister. Særligt landsbyen Biertan, er blandt 
de mest populære af de befæstede kirker i Transsylvanien. 
Det er dog ikke overraskende i betragtning af det faktum, 
at Biertan engang var blandt de vigtigste saksiske religiøse 
centre i Transsylvanien i næsten 300 år. Fra det 16. til det 19. 
århundrede tjente det som sæde for de saksiske evangeliske 
biskopper i Transsylvanien.

 

Den befæstede kirke i Biertan, Transsylvanien, Rumænien.

Film:
Intet rejsehæfte om Transsylvanien er kom-
plet uden at nævne regionens, nok mest 
kendte fortælling, som samtidig er verdens 
mest berømte vampyr, Dracula. Søges der på 
transsylvanske film, eller film, hvor handlingen 
udspiller sig i Transsylvanien, er det tydeligt, 
hvad regionen er særligt kendt for; navnlig 
den ‘mørke academia-genre’, som ofte er 
dystre, efterårsfortællinger, og naturligvis 
fortællingen om Vampyren Dracula, som bl.a. danner baggrund 
for den populære børne-animationsserie “Hotel Transsylvanien”, 
der nok bejler mest til det yngre segment i familien.

Den nok mest kendte og kultdannede vampyrfilm af alle er for-
mentligt Roman Polanskis “Vampyrernes nat” (original titel: ‘The 
Fearless Vampire Killers, or Pardon Me, But Your Teeth Are in My 
Neck’) fra 1967. Den prisnominerede vampyrfilmklassiker handler 
om Professor Abronsius (Jack MacGowran) og hans assistent 
Alfred (Roman Polanski), som er på deres livs videnskabsrejse, 
på jagt efter vampyrernes højborg i Transsylvanien. I en iskold, 
snerig december ankommer de til en kro tæt ved vampyrernes slot, 
og overalt på kroen hænger hvidløg og kors, og det er selvsagt 
svært for professoren og hans assistent at tro på, når kroejerne 
siger, at der ikke findes vampyrer i området...  (Kan ses på itunes 
eller Google Play)

Historie og politik – et kort oprids
Transsylvanien har igennem årene været indlemmet eller un-
derkastet forskellige kongeriger, imperier mv. hvilket fortsat 
præger virkeligheden i dag. Transsylvanien blev i 1000-tallet en 
del af kongeriget Ungarn og fik til opgave at værne riget mod 
steppefolkene i øst. Samtidig skete der en betydelig indvandring 
af saksere, dvs. tyske bønder, købmænd, håndværkere og bjerg-
værksarbejdere. Den ungarske adel, szeklerne og sakserne blev 
i lovgivningen defineret som tre privilegerede nationer, og de 
indgik i 1437 en politisk union, der var rettet mod de rumænske 
bønder. Denne politiske union kom til at tjene som Transsylva-
niens forfatning i 400 år. 

Efter Slaget ved Mohács i 1526 blev Ungarn delt i tre: de nordvest-
lige egne faldt til Habsburgerne, de centrale til det Osmanniske 
Rige, og Transsylvanien fik på sin vis mulighed for at opnå en 
vis selvstændighed og blev til et autonomt fyrstedømme under 
osmannisk herredømme. Fra 1542-1688 var Transsylvanien et selv-
styrende fyrstedømme med eget militærvæsen og statsoverhoved. 
Efter osmannernes fordrivelse fra Ungarn blev Transsylvanien 
i 1691 indlemmet i Det Habsburgske Rige som en selvstændig 
enhed. De habsburgske herskere fortsatte med at bruge titlen: 
Prins af Transsylvanien (og senere Storprins af Transsylvanien) 
som en del af deres officielle titel, indtil slutningen af Østrig-Un-
garn i 1918. Ved opløsningen af det østrig-ungarske imperium i 
1919 blev Transsylvanien sammen med andre regioner en del af 
kongeriget Rumænien, da Det Rumænske Nationalparti krævede, 
at Transsylvanien skulle indlemmes i Rumænien. Dette ønske 
blev imødekommet med Trianon-traktaten i 1920, der fastlagde 
Ungarns nutidige grænser, som imidlertid betød at Ungarn fik 
frataget to tredjedele af sit territorium og en tredjedel af sin 
ungarsk-talende befolkning, herunder et tab af Transsylvanien.

Ved 2. Verdenskrigs begyndelse tvinges Rumænien dog igen 
til at afgive det centrale Transsylvanien til Ungarn, og dermed 
blev regionen Transsylvanien delt mellem Rumænien og Ungarn 
i 1940, for dog endeligt at vende tilbage til Rumænien i 1945.

Reduceringen af Ungarn gennem Trianon-traktaten opfattes 
fortsat af mange ungarere, i og udenfor landet, som et massivt, 
nationalt traume, og den nuværende ungarske premierminister, 
Viktor Orbán, er heller ikke bleg for at bruge Trianon-freden i 
nationalistisk øjemed, og derigennem dyrke fortællingen om den 
ungarske storhed. For selv om Ungarns sidste forsøg på at omgøre 
Trianon-traktaten med militære midler, var under 2. Verdenskrig, 
i alliance med Tyskland, er der fortsat en pågående debat om 
en form for åndelig, ungarsk generobring af Transsylvanien, 
hvor prikken over i’et må synes at være szekler-flaget, der vajer 
på parlamentsbygningen i Budapest. Szekler-flaget (Székely 
zászló) er for mange blevet et ret udbredt symbol i områder 
af Transsylvanien med ungarsktalende flertal, og Rumæniens 
centralregering har længe holdt fast i, at dette flag, bør ses som 
et symbol på ungarsk separatisme.

 

Ungarns parlamentsbygning, Budapest. Flag for Székely Land, 
et historisk og etnografisk område i Rumænien.


