
 
 

 
 

                                  Urbino 

Italien er blevet cyklende  

Vi fortsætter. Motorvejen mod Ferrara hen  over Po-sletten er halvkedelig, det går strygende derudad. Vi ankommer 
allerede omkring klokken 14 til byens kommunale campingplads Camping Estense. Solen skinner. 

Efter at have installeret os tager vi en "prøvecykeltur" ind til centrum. Damen i receptionen fortalte om cykelstien 
ind til byen. Der er på ca. 3 km, så det er jo ikke langt. Ferrara beskrives som cyklernes by, hvilket vi får bekræftet, da 
vi når frem: et sandt vrimmel af cyklister er her, i alle aldre og "prisklasser". På baggrund af vores positive 
cykelerfaringer fra Bozen er vi lige ved at tro, at hele Italien er blevet cyklende.  

 Cykelstien ind til Ferrara centrum følger et stykke af vejen den gamle bymur. Gert på cykel kan skimtes yderst til venstre. 

Næste dag cykler vi igen ind til Ferrara, sætter cyklerne - godt låst fast til hinanden - et sted, hvor der i forvejen står 
en bunke andre. Vi er ellers lidt usikre på, om man må sætte dem dér, men der kan vel ikke ske noget, når vi ikke er 
de eneste parkerende cykler.  

Den indre by er næsten bilfri, og også idag er her mange cyklister. Deres cykler er så godt som alle ældre modeller. 
Det er, som om det ikke er vigtigt, hvordan cyklen ser ud. Det synes nærmest at være kult, at den er gammel. 
Cyklernes  er helt entydigt transportmiddel, ikke fancy sportsredskab. Det er et  ret interessant fænomen. 

Forårstur 2015 fra 22. april til 31. maj 

Del 2: Posletten og lidt Umbrien 
 



 

Ferrara-cykel, stadig i brug. Der findes mange 
lignende. 

Byens midtpunkt udgøres af vandslottet og 
katedralen ved siden af. Slottet er stort og 
dystert, synes jeg. Det er bygget af mørke mur-
sten, og da vi senere på dagen cykler over land og 
ud til Po kan vi konstatere, at man stadig bruger 
samme byggemateriale. På vejen hjem vælger vi 
at cykle efter næsen (Gerts) gennem villa-
kvarterer og beboelsesområder for at se, hvordan 
folk sådan i almindelig bor (intet nyt under solen) 
og kommer fint tilbage til udgangspunktet, nemlig 
vores campingplads. 

Slottet danner centrum af den 
gamle bydel. På grund af de mørke 
mursten virker det dystert. → 

 

Som mange historiske mindesmær-
ker rundt omkring er også dette 
under restaurering. Dele af det er 
pakket ind, og der er trappe-stillad-
ser fra nederst til øverst. 

 

Den vandfylde voldgrav krydses af 
et net af udspændte tove. Ved hjælp 
af disse haler en arbejdspram sig 
frem og tilbage. Det forgår i yderst 
adstadigt tempo, så Giovanni (står 
der på hans pram) har også tid til at 
føre private mobilsamtaler.↓ 

 



   

En fjern gade med en festlig udsmykning, der på afstand 
ligner spraglede pletter i luften, tiltrækker vores op-
mærksomrrighed. Da vi nærmer os, ser vi at det er 
paraplyer, hængt op på  næsten usynlige snore, der 
danner tag over gaden. Sikket blikfang - og et stort 
kompliment til opfinderen! Det burde kunne gøres efter 
herhjemme. 

 

 

 

 

 

Ferrara har naturligvis også en domkirke med en smuk facade. 
Indeni er der spændt tynde net ud under hvælvningerne, sand-
synligvis for at beskytte det kunsthistorisk unikke loft. I første øje-
blik ligner det en forvildet tågebanke og skaber en ejendommelig, 
uvirkelig stemning.  



←En kuriositet i kirken: Selvfølgelig kan man også købe og sætte 
lys op som i alle katolske kirker. Noget nyt, som vi i hvert fald 
ikke er stødt på før: lysene er varedeklareret som røgfrie 
("antifumo"). De er nemlig elektriske. 

←En anden kuriositet af mere kulinarisk art: brødstænger à la 
Ferrara. De fås alle vegne, her hos bageren. Vi nåede ikke at 
købe nogen. 

 

Nedenfor tv.: Endnu en kuriositet, nemlig apoteket med navnet 
Semperviva, noget lignende "lev evigt". Det er da et firmalogo, 
der vil noget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et gadestrøg lidt afsides og en 
typisk vejbelægning. Den er 
hverken god til de højhalede, 
de gamle eller at cykle på. 



 På tur ud til Posletten. Her er flad som en pandekage og lidet ophidsende men god til cykelture. Gert leger cykelrytter. 

Langs flodens forløb er der snorlige poppelplantager. Vi gætter på, at træerne fungerer som naturligt dræn i et område med 
højt grundvandspejl, idet poppeltræer meget vandkrævende og tørstige. 

Campingpladsen er blevet mere italiensk 

Den ligger i udkanten af det historiske 
centrum i lidt landlige omgivelser, her er 
grønt med dejligt græs. Sanitæren er 
imidlertid noget af et antiklimaks efter 
Moosbauer, men dog til at leve med. Vi 
er jo kommet længere sydpå, hvor 
Italien er blevet mere italiensk - så nu er 
også et pedal-toilet dukket op, og 
toiletpapiret mangler. Pladsen består af 
et stort engareal med mange lave træer, 
og det virker hyggeligt, da skyggen ikke 
er hermetisk. Her er ikke så mange 



campister, der består af en blanding af cykelfolk med små telte, af campingvogne og autocampere. Det er nemt at 
komme ind til byen på cykel, der er cykelstier overalt. Det er noget nyt og glædeligt. Byens fokus på cykling bliver 
understreget af, at campingpladsen har  et aflukket garagerum til cykler (der om aftenen er fyldt godt op)! 

Vejret er mildt og solrigt, det indbyder til dolce far niente samt lidt klatvask. Efter frokosten tager vi på udflugt for at 
kigge nærmere på Posletten og et flig af Adriaterhavet, og så kunne vi også tænke os at gense Comacchio, som er en 
sød lille kanalby ikke langt derfra, hvor Po løber ud i havet.  

Landskab ved Po. Det er gråvej, men alligevel meget lummert med høj luftfugtighed. T.v. udløbere af Ferraras industrihavn. 

 Adriaterhavet. 



Lige nu er det eneste tegn på strandliv nogle fodspor i sandet og fiskere, der på rad og række håber på gevinst.  I øvrigt er 
deres fiskegrej nogle store, flade net - ikke kroge. 

Her ses fiskegrejet i lidt større målestok ved Po-flodens udmunding i Adriaterhavet ud for Comacchio. 

Stemningsbilleder fra Comacchio, en lille flække, gennemkrydset af kanaler, der lancerer sig som "Lille Venedig". 
Måske er der en smule om det. 

 



 

Comacchio. Der er broer og trapper og kanaler, ikke helt ældrevenligt men altså ret malerisk.  



"Lille Venedig"? Måske. Stemningen er i hvert fald som var tiden gået i stå, en torneroseagtig søvn hviler over de små gade-
strøg, nok også, fordi vi næsten ikke møder nogen mennesker. Den lille by er bestemt et besøg værd. 

Endnu mere italiensk 

Onsdag den 6. maj er vi på vej igen. Målet er Urbino på grænsen mellem Marche og Umbrien, byen er 
verdenskulturarv.  

Motorvejen (kedelig) hertil fra lumre, fugtigt-varme Ferrara går i retning syd-øst: først mod Bologna, dernæst mod 
Ancona ude ved Adriaterhavet, af ved Pisano og så følge en bumlet landevej for til sidst at forcere opstigningen til 
campingpladsen. Den hedder La Pineta og er under ombygning; her er ikke mange parceller pga. dens anatomi: et 
mindre fladt stykke nederst og ellers op ad en skråning 
med få terrasser og stejl, gruset adgangsvej. Jeg har 
forelsket mig i en terrasse næst-øverst oppe med 
fantastisk udsigt (billede→), men Gert bander fordi 
dækkene spinner og har svært ved at få fat. Samtidig er 
adgangsvejen til campingpladsen blokeret af en stor 
arbejdsmaskine, man skal udenom, så det - selv med et 
passende tilløb - holder hårdt. Jeg lover Gert et tilskud 
til nye dæk... 

Campingpladsen ligger på en bakketop, byen på 
bakketoppen overfor, og vi har fuld panorama-udsigt til 
den og det omkringliggende, kuperede landskab - even-
tyrligt smuk. Sanitæren? Man skulle tro, vi var på 
Sicilien, hvor komforten efter sigende er noget mere re-



duceret - selv om der pudsigt nok findes en føntørrer både hos damer og herrerne. Vi føler os uden for moderne 
tider, har heller ikke internet, men over for glimter Urbino i magisk belysning under en stjerneklar nattehimmel. Det 
er lunt, hele 21 grader her kl. 21.30. Vi har siddet ude indtil for et kvarter siden. Det blæser noget, vinden er dog 
mirakuløst nok ikke kold. Temperaturen strejfede de 30 grader i løbet af dagen. 

 

 

 

 

 

Aftenstemning på vores plads. Sjældent har vi haft en smukkere en udsigt. 

 

Og nedenfor: Udsigten i magisk morgenlys. 

 

Mere verdenskulturarv: Urbino 

Strålende vejr, så hen imod 11-tiden i bil til Urbino, der også er verdenskulturarv. Man skal først køre ned og derefter 
op igen, der er 3,5 km men for stejl til almindelig cykel og for ubehagligt til gåtur. Byens centrum er bilfri og 
domineres af et imponerende renæssance-slot, det skal vi ind og se, bagefter frokost ved det centrale torv med 
meget leben og mange unge studerende. Vi får stedets egnsret (siger servitricen): en slags lang, 2-personers pizza 
men alligevel ikke pizza, med skinke, tomat, mozzarella og rucola, fordelt på et 2-personers bræt, plus vand og et 
glas Verdicchio hver (20 Euro).  

Da der også skal handles finder vi efter megen søgen (vi misforstår vores GPS) et Coop-supermarked i et større og 
moderne indkøbscenter på 10 etager, bygget ind i byens naturlige skrænt med parkering nederst. Coop ligger på 6. 



niveau, som man skal ned til oppe fra byen. Derefter hurtigt hjem og nyde udsigten. Der bliver efterhånden noget 
overskyet uden dog at være koldt. 

Senere sidder vi ude længe mens natten falder på og tæller stjerner, der langsomt toner frem på den igen skyfrie 
nattehimmel. Ved lokaliseringen af stjerne nr. 20 går vi ind. 

Urbinos historiske bykerne og frokost. 

 

 



På sporet af de gamle romere: Furlo-slugten 

Næste dag er det atter solskin, det bliver helt op til 27 grader. Vores rejsebog anbefaler en tur til Furlo-slugten, ca. 
20 km SØ for Urbino. Vejen gennem slugten og en lille serie af viadukter blev anlagt af romerne som led i Via 
Flamminia fra Rom til Fano ude ved Adriaterhavet. Slugten er smal og dyb men desværre spærret for gennemkørsel, 
så vi vandrer ind i den på gåben, kan dog ikke komme særligt langt. En hermetisk afspærring gør en ende på al videre 
færd. Altså traske tilbage igen og finde en bænk, hvor vi kan spise vores medbragte frokost. Vi møder 2 andre par, 
der også går forgæves plus passeres af et par energiske cyklister, der optimistisk stryger forbi hen imod afspærringen 
(den ved de vist ikke noget om, hihi) og vender lidt efter tilbage igen, noget mindre målrettede. 

Furlo-slugten er spærret for gennemkørsel men kan godt bevandres til fods. God følelse at være fri for biler. 



Romersk viadukt, der stadig er i brug som sådan. Hvis ellers vejen åbnes igen. Vi tror, den blev lukket pga. akut fare for 
stenslag. 

 

Her slutter vandringsfolkenes verden men ikke selve slugten. Ifølge kortet fortsætter den flere kilometre endnu, og dem var vi 
da gerne gået, dels for motionens, men ikke mindst for oplevelsens skyld. Men vi er altså nødt til at vende om igen. 



Vejen hjem bliver en panoramavej op over ensomme højder med bølgende, grønne landskaber og et blik, der når 
helt ud til et blåt Adriaterhav. 

Hvis man ser godt efter, så kan man ANE Adriaterhavets horisontlinie. Mit fotoapparat er ikke godt nok til den slags fotos. 

Hjemme igen er himlen blevet overskyet og temperaturen faldet til 20 grader, selv om solen senere alligevel kommer 
frem igen, dog kun som gæsteoptræden til efter aftensmaden. Nu er himlen dækket af dramatiske mørke skyer. Mon 
det bliver regn? Bord og stole er pakket sammen, i morgen går det videre til Sarteano i Toscana. 

 

 

 

Beretningen fortsætter med Italien del 3 her 

Se også: verden-udenfor.dk 

 

 

 

 

 

 
 
 
  Salat af svitsede røde og gule peberfrugter,  
  hvidløg, lidt balsamico på panden inden de  
  er færdige, anrettes med tomater og 
  mozarella-ost. Gerne et par blade basilikum 
  til pynt.                                                                                                  
  Vel bekomme. 
  

http://www.campinginfo.nu/rejsebeskrivelser/renate_og_gert/FORAAR-2015-Del-3.pdf


Vores rejserute 

På vores forårsrute med hovedvægt på Toscana benyttede vi følgende campingpladser: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1: 1. Camping am See, Alt-Schwerin / Tyskland (ACSI) 

 2. Camping Schloss Issigau, Issigau / Tyskland 



 3. Camping Seeblick Toni, Kramsach/Østrig (ACSI) 

 4. Camping Moosbauer, Bolzano / Sydtirol, Italien 

Del 2: 5. Camping Estense, Ferrara  

 6. Camping La Pineta, Urbino / Umbrien, Italien 

Del 3: 7. Camping delle Piscine, Sarteano / Toscana 

 8. Camping Il Torre Pendente, Pisa / Toscana 

Del 4: 9. Camping Avigliana Lacs International Camping Park, Avigliana 

 10. Camping La Grappe Fleurie, Fleurie / Bourgogne, Frankrig (ACSI) 

 11. Camping Brunautal, Bispingen-Behringen / Tyskland (ACSI) 

Som det fremgår, har vi næsten ikke været på ACSI-pladser men har holdt os til den tyske ADAC-campingguide. Flere 
steder har vi oplevet at få rabat på vores CKE-kort. Campingpladserne i Italien er generelt dyre (nr. 2 i Europa!), når 
man ikke benytter sig af ACSI. Til gengæld slap vi for alle de hærskarer af (til tider larmende) hollændere. Vi synes, 
det var det værd, og efterfølgende kan vi glæde os over, at vi - bortset fra Urbino og Aviglina - har været på 
supergode pladser, der forligede os nogenlunde med de højere priser. Næsten alle steder var der WiFi. 


