
Italiensfilm 1970. 

Filmen indeholder optagelser fra 2.reals tur til Østrig og Italien 27.7.- 7.8.1970. Filmen er smalfilm 

( uden lyd) optaget af Svend Ørning Jensen og Poul Smerup. Svend har fået den originale film 

digitaliseret og restaureret, så den fremstår i en rigtig god kvalitet. 

Der har oprindeligt været lyd til filmen, som blev afspillet synkront på en Tandberg-båndoptager. 

Dette bånd er desværre gået tabt, men var fantastisk godt lavet bl.a. med Mungo Jerry nummeret 

"In the Summertime", som blev afspillet, da bussen ruller ud af Conrads Hansens garage i Bramming. 

Steppenwolfs "Bom to be wild" blev afspillet samtidig med kørsel på autobahnen. Lyden var 

produceret af Svend Jensen og Tonni Knudsen. 

Turen var arrangeret af lærer Poul Smerup i samarbejde med Bramming Turistbusser ( Conrads 

busser). Disse ture blev arrangeret en årrække, så mange fra Bramming har haft den sjove og 

givende oplevelse. Poul Smerup deltog selv i turen sammen med lærer K. Bang Nørgård. Conrad 

Hansen var chauffør, hans hustru deltog også. Derudover var der to andre chauffører, så der kunne 

køres langt. F.eks gik hjemturen fra Salzburg i Østrig i et stræk kun afbrudt af nødvendige pauser. 

Deltagerne sparede sammen til turen i ca. 2 år med faste indbetalinger til Poul Smerup. Turens pris 

var 498 kr. hvor det eneste der skulle betales på turen var drikkevarer samt andre personlige 

udgifter. 

Turen var sammenlagt på 4.000 km, så der blev kørt meget, men da det var afbrudt af dejlige 

hviledage var det ikke noget problem for de unge mennesker.I 

Der var afgang fra skolen den 27 .juli kl. 6;30 hvor turen gik til Einbeck. Undervejs var der ophold i 

den tidligere KZ-iejr Bergen-Belsen (hvor Anna Frank omkom). Derefter via Rothenburg o.d Tauber 

videre til overnatning på vandrehjem i Noerdlingen. Så langs med Donau til Hotel Grieserhof i Gries 

am Brenner i et par dage, hvor der blev badet lystigt i hotellets swimmingpool. (Også lærer 

Nørgård var en ivrig bruger.) 

Viidere gik det til Salo ved Gardasøen de næste fire dage på Hotel Eden, som heldigvis havde en 

aftale med et andet hotel, hvor vi kunne benytte deres swimmingpool. Der var også bar og diskotek. 

Det skal nævnes at aldersgrænsen for udskænkning af alkohol i Italien ( Og Østrig) var 16 år. Vi måtte 

ikke nyde alkohol i Tyskland, hvor grænsen var 18 år. Dette blev selvfølgelig overholdt af alle. 



I Italien stiftede mange for første gang bekendtskab med pizzaens lyksaligheder og andre eksotiske 

ting som f.eks. et glas rødvin. {Vi blev faktisk opfordret af Smerup til at prøve et glas vin til maden. Vi 

var mest til øl, men det var ok og en enkelt flaske Spumante gled også ned.) 

Under opholdet i Italien var der arrangeret en heldagstur til Venezia, som seMølgelig var en stor 

oplevelse for deltagerne. 

Så gik det hjemover med to nætter i Salzburg, hvor der var arrangeret en tur til saltminerne i Hallein, 

som var en enestående oplevelse. Det var i øvrigt frivilligt at deltage, da man selv skulle betale og 

det var som der står i programmet ret dyrt {15 kr.). Alle deltog så vidt huskes. 

Torsdag den 6.august gik det så hjem mod Bramming, som nævnt i et stræk - gennem Hamburg om 

natten. Vi ankom fredag morgen godt møre, men en fantastisk oplevelse rigere. Og så var det så 

heldigt at vi lige kom hjem til Byfesten. 

Skrevet delvis efter hukommelsen underst,ttet af program for turen. 

Johnny Franch Nielsen. 


