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TOGREJSERNE

På vores tur har vi udelukkende rejst med tog, bus eller bil som transportmiddel. Vi 
købte et interrailpas, da det både var økonomisk og klimamæssigt fordelagtigt, samt 
fordi vi gerne ville opleve det landskab, som vi bevægede os gennem. De sceniske 
ture og de mange forskellige typer af toge, blev nærmest en ligeså stor oplevelse, 
som nogle af vores destinationer. Det var imponerende at opleve hvordan landskabet 
ændrede sig, mens vi bevægede os længere sydpå. 



BARCELONA, ES

I Barcelona besøgte vi bl.a. den botaniske have, der er tegnet af den spanske landsk-
absarkitekt Bet Figueras. Haven har et snoet stisystem, der tager den besøgende 
gennem anlægget, som er inddelt efter geografiske områder. Vi så en af de såkaldte 
Superblocks, hvor dele af vejarealet er blevet lavet om til et grønt område, der nu er 
forbeholdt gående. Disse Superblocks er del af en strategi om reducere antallet af 
biler i Barcelona. Vi besøgte Jardins De La Rambla De Sants af Ana Molino Architects 
og Sergi Godia, hvor man har bygget ovenpå en togstrækning, for at indrette et byrum 
til ophold og bevægelse.Derudover besøgte vi også den gotiske kirke Santa Maria del 
Mar, der blev bygget i løbet af 1300-tallet, hvor Barcelona oplevede stor velstand. 



IGUALADA, ES

Vi besøgte Igualada der ligger lidt uden for Barcelona. Her så vi Cami de les 
guixeres a Igualada, tegnet af Battleiroig. Det er et sammenhængende stisystem der 
lader fodgængere og cyklister bevæge sig rundt om byen og opleve de smukke bjerge 
omkring Igualada. Battleiroig har skabt flere opholdssteder og udsigtsposter langs 
stien, der faciliterer det smukke landskab på en meget dragende måde. Vi besøgte 
også Igualada New Cemetery, som er tegnet af Enric Miralles og Carme Pinos. 
Kirkegården ligger i en dal lidt udenfor byen, hvor den nærmest bliver en naturlig del 
af det catalanske landskab. Den er et anderledes bud på, hvordan en kirkegård kan 
se ud og den har et mindre stringent design end de klassiske spanske kirkegårde.



PIEMONTE, IT

Da vi var i Piemonte, boede vi i et hus på landet nær Alessandria. Huset lå i et smukt 
kuperet terræn, hvor alle skråninger var dækket af vinstokke. Her var vegetationen 
også tydeligvis et par skridt længere inde i foråret end hjemme i Danmark. Alle hyld 
var sprunget ud, og det var et interessant møde af bløde bakker dækket af vinmarker 
og duften af hyld som karakteriserer en dansk sommer. Vi nåede at bo i huset længe 
nok til at se vinstokkene blive mere og mere grønne, hvor de til sidst var så frodige at 
den gulbrune jord mellem vinstokkene næsten var ude af syne. Udover at nyde det 
smukke omkringliggende landskab, besøgte vi en række mindre byer og vingårde i 
området, mens vi boede i huset.



PIEMONTE, IT

Vi tog til Torino, hvor vi besøgte parken Parco Dora di Torino. Parken er et af 
Torinos gamle bilindustriområder, der er blevet omdannet til en park af tegnestuen 
Latz + Partner. Dele af de gamle fabrikshaller er bevaret, hvilket giver et nærmest 
skulpturelt aspekt til parken. Skelettet af en af de store haller et med til at skabe et 
stort overdækket areal, hvor der er gjort plads til en række fysiske aktiviteter, såsom 
basketball, fodbold og skate, hvilket skaber en fin sammenhæng mellem det nyere 
Torino og dens historie som industriby. Vi besøgte desuden Italiens tredjestørste 
grotte, Grotta di Bossea, hvor vi så hvordan vandets bevægelser gennem mange, 
mange år har formet et kæmpestort smukt rum inde i klipperne. 



ABRUZZO, IT

Efter et par uger i Norditalien tog vi til Abruzzo, hvor vi boede på en gård lidt uden
for Pescara. Her boede vi hos en fritidslandmand, der havde en større permakultur-
have. Vi lærte lidt om permakultur og hjalp ham bl.a. med at vande, luge ukrudt og 
plante nye planter. Som betaling for vores arbejde fik vi kost og logi. Når vi havde fri, 
brugte vi tiden på at udforske lokalområdet. Vi besøgte bl.a. Pescara, som er 
regionens hovedstad. Byen adskilte sig meget fra de andre italienske byer vi besøgte, 
da den blev bombet under 2. verdenskrig og derfor fremstår meget ny og moderne. 



ROM, IT

Vi sluttede vores tur med et par dage i Rom. Her besøgte vi alle de klassiske 
turistattraktioner som Villa Borghese, Trevifontænen, Peterskirken, Vatikanet, Den 
Spanske Trappe, Piazza del Popolo og Colosseum. Vi brugte meget tid på at bevæge 
os rundt på gåben og opleve byen i øjenhøjde. 
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