
Valberg bloggar frá útlöndum  

Formáli  

Þegar vetrarmyrkrið liggur yfir landinu er fátt skemmtilegra en að rifja upp ferðir liðins 

sumars. Í ferð okkar hjónanna síðasta sumar gerði ég að gamni mínu að blogga um ferðina 

svona nokkuð jafnóðum, kannski til að  leyfa vinum og vandamönnum að fylgjast með okkur 

á ferðalaginu.   

Nú þegar tími gefst til hef ég sótt þetta blogg út á netið og komið því saman í eitt skjal sem er 

mun skemmtilegra aflestrar en bloggfærslurnar sjálfar sem eru ekki í réttri tímaröð á 

bloggsíðunni. Ennfermur sótti ég fleiri myndir á veraldarvefinn til að bæta við en á nokkrum 

stöðum var ekki heimilt eða hægt að taka myndir. Því sótti ég nokkrar myndir á Google earth 

en þar er hafsjór af myndur allstaðar að úr veröldinni. Allar myndirnar tókum við sjálf en 

þessar myndir merki ég sérstaklega sem fengnar eru af netinu.   

Svo er þessum texta komið fyrir á PDF skjali til birtingar á heimasíðu Flakkara. Nágrannar 

okkar á hinum norðurlöndunum eru byrjaðir að birta sínar ferðasögur á þennan hátt og er 

mjög gaman að.   

Textinn er tekinn að mestu leyti óbreyttur af bloggsíðnni en nokkra lagfæringar og viðbætur 

hefi ég gert þar sem betur mátti fara.   

Vonum svo að einhverjir hafi gaman af að lesa ferðasöguna. Valberg Kristjánsson.   

  

Ferðablogg Valbergs og Steinunnar   

Í tilefni af ferðalagi okkar hjóna um Evrópu hef ég ákveðið að gefa öðrum tækifæri á að 

fylgjast með okkur á ferð okkar um álfuna. Þetta er nú kannski of mikið sagt að öll álfan sé 

undilögð, en ætlunin er að heimsækja nokkur lönd og líta í kring um sig svona eins og 

ferðamanna er siður.   

Ef þú lesandi góður hefur gaman af ferðalögum ekki síst á húsbíl þá skaltu lesa áfram, gæti 

verið gaman.   

Málið er að við ferðumst á húsbílnum okkar honum Nanna sem við fengum okkur í hitteðfyrra 

og hefur reynst okkur vel.   

  



  
  

Þetta er hann Nanni okkar. (nafnið er eftir gömlum tuskubangsa krakkanna okkar.)  

Mánudagur 28 apríl.  

Jæja þá er nú ferðalagið hafið. Eftir að hafa tekið til allt sem hugsanlega þurfti að taka til í 

ferðina var haldið af stað austurum.  Heldur var nú Eyjafjörðurinn kuldalegur hvítfyssandi 

öldurnar fylltu fjörðinn   og kuldinn var nístandi.   

Lögðum af stað degi fyrr en áætlunin þurfti en það var vegna veðursins og veðurspáin  var 

bara versnandi.   

Austur komumst við þó án vandræða þótt húsbíllinn gripi spól í hálkunni svona hér og þar 

sérlega uppímóti, en með því að fara varlega tókst þetta mætavel. Lentum reyndar á eftir 

sanddreifingarbíl hluta leiðarinnar og ekki var það verra.   

Nú erum við á Seyðisfirði og slökum á þar til ferjan lætur úr höfn.  

Þegar við skoðuðum tjaldsvæði staðarins var ekki góð aðkoman.  Allt á kafi í snjó og 

aurbleytu, allt læst og enga þjónustu að fá, enda bara apríl enn.  

Þriðjudagur 29 apríl.   

Norræna vakti okkur í morgunsárið með flauti og tilkynnti komu sína.  

Veðrið er bara verra, ekkert ferðaveður á Mývatnsöræfum – óveður þar. Fegin að vera komin 

austur. Allan daginn fórum við ekki út úr bílnum vegna veðurs.   

Miðvikudagurinn 30 apríl  

Það snjóaði helling í nótt og ég varð að teygja mig upp úr topplúgunni til að þurrka snjóinn af 

sólarsellunni svo við fengjum eitthvert  rafmagn.   

30 cm jafnfallinn snjór á Egilsstöðum.  

Svo var lagt í hann um  4 leitið. Í þetta sinn vorum við í káetu og þvílíkur munur á 

aðbúnaðinum. Notalegt að halla sér endilöngum eða dunda sér við eitthvað skemmtilegt.   



Til að byrja með var öllum farþegum boðið í frítt kaffi og kökur á kaffiteríunni.   

Úthafsins öldur voru heldur úfnar að sjá en þær fóru nú ekki svo illa með stóra skipið og 

veltingurinn var ekki meiri en svo að vandræðalaust var að standa í lappirnar.   

Eftir kvöldmatinn á teríunni  litum við inn á Vikingbarinn en þar var galdrakarl að sýna listir 

sínar og svo var danshljómsveit á eftir.   

Fimmtudagurinn 1. Maí   

Í dag var staldrað við í Færeyjum fram eftir degi.  Lítið við að vera nema njóta vistarinnar um 

borð. Góður kvöldmatur og vín með skemmir ekki ferðina.   

  
  

Þórshöfn í Færeyjum.    

Föstudagur 2. Maí  

Komið til Bergen síðdegis.   

Sólin farin að skína og veðrið ágætt.   

Fallegt í Noregi. Sigldum inn fyrir skerjagarðinn og eftir einum af innfjörðunum og komum til 

Bergen þar sem stoppað var í skamma stund.   



  
  

Vor í Bergen  

Laugardagur 3. Maí  

Siglt til Hanstholm eftir spegilsléttu Skagerrakinu.  

Keyrðum svo suðureftir Jótlandi og dveljum nú í góðu yfirlæti hjá Bjarna og Bryndísi í 

húsbílnum okkar.   

  

Sólin skín og hitinn er 17 stig að deginum.   

  



  
  

Í hlaðvarpanum hjá Bjarna og Bryndísi.  

Sunnudagurinn 4. Maí  

Í gærkvöldi buðu Bjarni og Bryndís okkur í mat ásamt öðrum hjónum sem búsett eru í 

nágrenninu og bauð okkur að smakka á danska lambakjötinu, og vitiði – það er enginn munur 

á því og okkar íslenska.   

Fórum svo í morgun af stað aftur. Tókum stefnuna á Tönder en litum við fyrst hjá 

kóngafólkinu í Mögletönder. Ekkert sást þó af fyrirfólkinu í þetta sinn.   

Keyrðum svo inn í Tönder og lögðum bílnum á bílastæði nálægt miðbænum. Fengum okkur  

göngutúr í bæinn og litum inn í Gamla apótekið sem er stórverslun með smávöru.  

  



  
Gamla apótekið.  

  

   

  
  

Jóladót í kjallaranum.   

Tilltum okkur niður á útikaffihúsi í góða veðrinu, belgísk vaffla með ís og  kakó með, -  engu 

líkt sem ég hef smakkað.   



  
  

Setið á torginu.   

Svo fórum við á tjaldstæði staðarins og skráðum okkur inn. Fínt stæði og góð þjónusta. 

Steinunn eldaði góðan mat og svo var slakað á eftir ferðalag dagsins. Meira að segja heitur 

reitur fyrir fartölvuna svo nú er ég að vinna í því að koma þessum skrifum á bloggsíðuna.   

Meiriháttar að geta verið í tölvusambadni við gamla góða ísland, - lesið fréttirnar, sent 

tölvupóst og þess háttar. Meira á morgun (ef ég kemst í samband) VK  

****************************  

Áður en lengra er haldið vil ég þakka kærlega fyrir allar kveðjurnar sem við höfum fengið á 

ferðalaginu á ferðabloggsíðunni. Notalegt þegar einhver man eftir manni.   

Sitjum núna á tjaldsvæði við Chimesee vatnið og erum í sambandi  Hefst 

þá sagan á ný:  

   

Mánudagurinn 5. Maí.   

Eftir næturdvöl í Tönder rúlluðum við suður fyrir landamærin því ég hafði heft veður af 

húsbílabúð í nágrenninu. Þar var nóg af glæsilegum húsbílum til sölu en við eigum einn 

þokkalegann svo þá verða aðrir að kaupa. Glæsilegir samt.   



 

  

  

Eitthvað af húsbílum hérna.   

Tókum nú stefnuna á Flensborg til að líta í landamæraverslanirnar. Leiðin þangað lá rétt 

sunnan landamæranna og var vegurinn afleitur, átti að heita malbikaður en var bæði 

einbreiður og líka stagbættur eins og gömul flík og ósléttur í þokkabót. Komumst þó heilu og 

höldnu. Kíktum í Poetich og fleiri verslanir og fylltum á ísskápinn enda hægt að gera góð 

kaup þar.  

  



  

Á planinu við landamærabúðina.   

Svo fórum við í SKANDIC og keyptum okkur gasskynjara í bílinn ásamt einhverju fleira dóti.   

  

Útsýni frá brúnni yfir Kílarskurðinn. (mynd af netinu)  

Hittum íslensk hjón frá Selfossi sem eru á faraldsfæti á húsbílnum sínum eins og við og stefna 

þau suður og austur á bóginn. Höfðum einnig hitt þau áður í Hanstholm. Urðum samferða 

þeim og gistum ásamt þeim á stellplatz þar sem heitir Neumunster. Vorum þar um nóttina 

nálægt sundlaug staðarins.   

  

Lýsingin á svæðinu.   

Á stæðinu var margt skemmtilegt að skoða, Svæðið er sérbúið fyrir húsbíla, hellulögð gata 

malarstæði, vel upplýst með allskonar ljósum meira segja í hellunum í innkeyrslunni, 

sjálfsalar fyrir rafmagn, vatn og fleiri þjónustu. Gistingin kostar 5 € fyrir nóttina. Ekki var 

unnt að fara á snyrtingu en losunaraðstaða var fyrir ferðaklósettin og skólpið. Nágranninn, 

þýskur húsbílakall kom blaðskellandi og „leiðbeindi“ okkur með ýmislegt á bablandi 

mállýsku og sagði okkur að okkur að vera kominn í bælið kl 10 og þegja.   



   

   

Þriðjudagurinn 6. Maí   

Kvöddum ferðafélagana og héldum áfram suður Þýskaland. Stefndum á Hamborg og fórum 

þar í gegn, á hraðbraut E 45.   

Nokkur lífsreynsla var það þó að bruna á þýskri hraðbraut í 1. eða 2. Gír en nokkur 

(samgöngu)æðaþrengsli voru þar svo umferðin mjakaðist áfram þegar farið var í gegnum 

Hamborg.  

  

  
  

   

Umferðin við Hamborg  

Leiðin lá svo undir Elbu í þar til gerðum jarðgöngum, og mátti þar velja um 5 – 6 göng eftir 

geðþótta, (Hvalfjarðarganga- hvað. )  



  

Göngin undir Elbu (Mynd tekin af netinu)   

Svo greiddist úr og hraðinn varð aftur eðlilegur. Þegar halla tók degi sveigðum við útaf og 

leituðum uppi stæði sem heitir Winsen Allen en það er nokkuð norðan við Hannover og var í 

leiðinni. Samt alveg úti í sveit og þar tók  á móti okkur ungur maður sem kunni svona 

hæfilega mikið í ensku svo auvelt var að tala við hann.  

  
Á stæðinu við Winsen (mynd af netinu)  

   



  

 Við Allen ána  

  

Við keyptum okkur góða bók sem heitir REISE MOBIL og er samsafn af upplýsingum um 

stellplätze eins og þjóðverjarnir kalla stæðin. Best að kalla þetta bar húsbílastæði á íslensku, 

enda sérmerkt húsbílum. Svo slær maður inn hnattstöðuna í GPS tækið okkar hana Garmínu 

og svo er bara að aka af stað.   

Garmína er GPS tækið okkar en nafnið fékk hún af sinni silkimjúku rödd og  nefnist hún fullu 

nafni Garmína Púrana, eftir operunni. (Hef samt ekki heyrt hana syngja)  

Nú sitjum við á tjaldstæðinu á sveitabænum innan um örfáa aðra flakkara og gömul eikartré 

og njótum útivistarinnar í góða verinu. Ekki þarf að taka fram að nú er 25 stiga hiti og sólskin.   

  

Kvöldverðartími.   



Góður kvöldmatur að hætti Steinunnar og eðalvín með skemmir ekki ferðalagið.   

Miðvikudagur. 7. Maí  

Í dag var haldið áfram suður á bóginn. Ekið í loftköstum eftir hraðbrautunum.   

Þýskaland er nú stærra en lítur út á kortinu og ekki  lítið verk að þeytast eftir því endilöngu.  

Svo  líka þegar sólin skín og hitinn er kæfandi þá nennir maður ekki að fara langar dagleiðir 

svo í  þetta sinn fórum við ekki nema liðlega 300 km.  Stoppuðum því tímanlega á stellplätze 

– húsbílastæði - þar sem heitir í Hünfeld  og er nokku fyrir norðaustan Frankfurt. Erum þar í 

miðjum lystigarðinum og látum fara vel um okkur. Þar á stæði eru bara sjálfsalar og einskonar 

miðastöðumælir sem greiða verður í € 5. og fá miða í staðinn og setja í hliðarrúðuna.  Einnig 

er sjálfsali fyrir rafmagn en þar fær maður 2 kílówattstundir fyrir eina evru. Það ætti að duga 

fyrir ísskápinn yfir nóttina og þannig sparar maður gasið.   

Þegar átti svo að borga með evruklinki í sjálfsalann þá var ekkert slíkt til. Fengum okkur 

göngutúr í siðmenninguna til að fá skipt. Fyrstur varð á vegi okkar bílasprautari nokkur á 

verkstæðinu sínu. Ég veifaði evruseðli framan í hann og bablaði eitthvað. Weksle sagði hann 

– koma hinumegin,  Á kontórnum gróf hann upp klinkið og ég sagði á minni fegurstu þýsku – 

„ stellplätze“ og líka „whonmobil“  – og þá brosti hann út undir eyru og skildi vanda 

ferðafólksins. Bestu skinn þessir þjóðverjar.   

Nokkrir húsbílar eru þarna  líka, allt þjóðverjar, en þeir reka upp stór augu þegar þeir sjá 

íslenska fánann á bílnum okkar.   

Fimmtudagur 8. Maí  

Sólin skín og skín og hitinn er milli 20 og 30 gráður. Bara keyrt í dag. Stoppað af og til og 

keypt eitthvað í gogginn. Áningarstaðir eru margir við þýsku hraðbrautirnar.   

  

Landslag á leiðinni   



Stoppað á tjaldstæðinu í München. Þar er allur aðbúnaður til vansa, gamall og úr sér genginn 

kannski fyrir um stríð, mætti halda. Engin verslun á staðnum en bara krá með fljótandi 

vínföngum og svo eina fáanlega matarkyns var pitsa sem smakkaðist samt bærilega.   

374 km eknir í dag.  

  

  

  

  

  

  

Föstudgurinn 9. Maí  

Í bæklingi um húsbílastæði rak ég augun í auglýsingu frá húsbílabúð í grenndinni. Sú heitir 

Freistaat og er um 20 km norðan við München - og við þangað.  Þetta er án efa stærsta 

húsbílabúðin í Þýskalandi. Bílarnir eru á 68 þúsund fermetrum og eru mörg þúsund. 

Heimasíða fyrirtækisins er derFreistaat.de fyrir þá sem vilja líta nánar á það.   

  

Húsbílastóðið í réttinni.   

Það er ekki að því að spyrja að við misstum okkur alveg í innkaupunum og fengum okkur 

ýmislegt til ferðalagsins.   

Svo var haldið lengra suður á bóginn. Umferðartafir á hraðbrautunum eru viðvarandi og ekki 

ráðlegt að fara nálægt stórborgunum vegna tafa. Aldrei stöðvaðist umferðin þó alveg og á 

leiðarenda komumst við undir kvöld, en það er tjaldstæði við Chiemsee vatnið. Þar var 

stemmingin eins og í Atlavíkinni á góðum degi, allt fullt af ferðafólki enda föstudagskvöld.   

Ókum framhjá gríðarstóru íþróttamannvirki í München sem var reist í tilefni Olympíuleikanna 

á árum áður.   



  

Olympíuhöllin í München (mynd af netinu)  

  

  

Alpafjöllin í augsýn.   



  

Leikur á Chiemsee vatninu.   

Laugardagunn 10 maí   

Stutt dagleiðin í dag, um 30 km. Fórum norður fyrir Cheamsee vatnið og suður með því að 

austanverðu . Fundum okkur annað tjaldsvæði í fjöruborðinu og sáum sólina setjast í 

„roðagullinn sæ“ eins og skáldið sagði.   
  

  

Sólarlag við Chiemsee vatnið.   

Ég hef hvarvetna í Þýskalandi framvísað skandinavísku tjaldbúðaskírteini (champingpass) og 

allstaðar hefur það verið takið gott og gilt, hvergi múður. Verðir hér fyrir okkur hjónin á 

húsbílnum er svona um 22 € fyrir nóttina á tjaldstæðunum.  Á húsbílastæðunum er verðið frá 

5 € og kannski meira sumstaðar.   



Mannlífið er með afbrigðum rólegt á þýskum ferðamannaslóðum, a.m.k. miðað við íslenska 

ferðapólitík. Tæplega sést sála á ferli eftir myrkur og hávaði eins og algengur er í íslensku 

náttleysunni á sumrin, heyrist ekki.  Myrkrið hefur róandi áhrif.   
  

  

Veðurlýsing:  

Hitinn er 25 gráður í í fosælunni og því mollulegt yfir hádaginn, sólin skín án afláts og hefur 

gert síðan við komum upp á meginlandið og veðurspáin er óbreytt fyrir næstu daga sagði 

staðarhaldarinn, gamall kall sem þeyttist um á rafmagnsvespu, gott fyrir gigtveika gamla 

fætur.   

 Sunnudagurinn 11 maí hvítasunnudagur.   

  
Geta þjóðverjar ekki sofið fram eftir einn einasta morgunn, jafnvel kl 8 á  

hvítasunnudagsmorgni er allt komið á fulla ferð á þjóðvegunum. Ekki svefnfriður því stæðið 

okkar var nokkuð nálægt veginum í kringum vatnið.   

Kvöddum því gestgjafann okkar, mann á miðjum aldri sem talaði vingjarnlega við okkur 

næstum eins og við værum kunningjar. Hjálpaði okkur meira að segja upp á þjóðveginn aftur 

en  þar var mikil umferð  bíla og hjólafólks og blindhorn í báðar áttir.   

Héldum nú til FJALLA.   

Tókum stefnuna á Bad Reicenhall sem er heilsulindabær og kúrir hann milli himinhárra fjalla 

í svolítilli lægð.  Ekki var undan veðrinu að kvarta, sólskin og blíður blær, og varla skýhnoðri 

á lofti.   

  

Bad Reicenhall  



Í tilefni hátíðarinnar hringdu kirkjuklukkur á nálægri hæð svo bergmálaði milli fjallanna.   

  

  

Bad Reicenhall  

Stutt stopp og teknar nokkrar myndir í myndasafnið enda nægt myndefni.   

Völdum nú leiðina að Berchtesgaden um fjöllótt landslagið. Vegurinn lá um hlíðar dalsins en 

ekkert undirlendi var í dalnum (gljúfrinu) og lengst niðri var áin sem liðaðist um dalbotninn 

milli snarbrattra hlíðanna. Hrikalegt.   

  

Á leiðinni   

Eftir stuttan en skemmtilegan ökutúr komum við í samnefnt þorp. Stoppuðum á gjaldfríu 

stæði innan um rútur og fleiri farartæki. Löbbuðum svo í bæinn og keyptum nokkra minjagripi 

og fengum okkur í svanginn. Ægifagurt umhverfi og fjöllin stórbrotin.   



  

Berchtesgaden  

Eftir stoppið í þorpinu héldum við til Köningsee sem er þorp við samnefnt vatn. Héldum inn á 

tjaldstæði  staðarins en þar voru fyrir fjöldi farartækja af öllu tagi. Löbbuðum upp að vatninu 

en þar er allt stílað upp á ferðamanninn og eru ferðamannaverslanir í löngum röðum á 

leiðinni. Verðið kom á óvart en það var bara skikkanlegt. Bættum í minjagripasafnið í ferðinni 

og tókum margar myndir á svæðinu.   

  
  

Arnarhreiðrið bar við himinn ef vel var að gáð.   

  



  
  

Póstkortamynd   

  

  
Trjágróður sem velur sér skrýtinn stað – á steini.  (Netmynd)  

  
Eftir kvöldverðinn í húsbílnum okkar rölti ég kvöldgöngu í ljósaskiptunum. Eins og fyrri 

daginn var þar öllu skellt í lás og ljósin slökkt (meira að segja á bensínstöðinni) og enginn til 

að halda uppi stuðinu nema Mac Donalds staður sem var upplýstur en þar voru örfáar hræður 

og lítil viðskipti. Á veitingahúsi tjaldstaðarins ver enginn og barþjónunum leiddist.   

Þögnin á tjaldstæðinu var slík að ekki var þorandi að opna bjórdós, það hefði vafalaust vakið 

athygli.   

Því var ekkert annað í stöðunni en að fara í háttinn eftir bloggskrif dagsins.   

Mánudagur 12 maí annar í hvítasunnu.   

Skildum húsbílinn eftir á stæðinu í dag. Fórum upp að Köningsee-vatni og slógumst í för með 

fjöldanum sem fór í þar til gerðum bátum upp eftir vatninu. Bátar þessir eru knúnir rafmagni 



svo engin mengun er af þeim, enda kappkosta heimamenn að viðhalda orðstýr vatnsins sem 

einu hreinasta vatni í landinu.   

  

Fjallasýn á Köningsee   

Bátarnir eru 18 talsins og ganga allan daginn eins og strætó og hægt er að stoppa svo lengi 

sem hver vill en gæta þarf þess að missa ekki af síðasta báti til baka aftur enda ógengt með 

öllu á vatnsbökkunum.   

  

Einn af bátunum.   

Fórum í land þar sem kapalla heilags Bartólómeusar var reist en það er lengri saga en hægt er 

að rekja hér. Þar er veitingastaður og skranbúðir fyrir ferðamenn sem skemma heildarmyndina 

að mínu mati. Víst er staðurinn fallegur í fjallanna skjóli.   



  

Náttúrufegurð  Köningsee (mynd af netinu)  

  

Kapellan og veitingahúsið.   

Svo var haldið lengra upp eftir vatninu og við enda þess var farið í land og þar er einn 

veitingastaðurinn enn.   

Um fimmtán mínútna ganga er svo upp að Efravatni en það er umlukið tignarlegum fjöllum á 

þrjá vegu og er staðurinn ægifagur, enda sól og logn og sumarblíða eins og venjulega.   



  

Efravatn.   

Til baka var farið með nokkrum stoppum og tekið land við neðri enda Köningsee á ný.   

  

Bátaskýlin    

Svo var bar slakað á í sólinni það sem eftir var dagsins. Kvöldverður í húsbílnum að hætti 

húsmóðurinnar – klikkar aldrei.   

  

  

Þriðjudagur 13. Maí.  

Á lappir í morgun eftir góðan nætursvefn. Nú var haldið í Arnarhreiðrið svokallaða, sem átti 

að verða dvalarstaður Hitlers heitins á sínum tíma. Staðurinn er á klettasnös í ríflega 18 

hundruð metra hæð. Nú er þar Snorrabúð stekkur og allt er morandi í ferðamannaverslunum 

og þangað leggja leið sína þúsundir ferðamanna.   



   

Við skildum Nanna eftir á tjaldstæðinu og tókum strætó niður í bæ. Tilbreyting. Svo tókum 

við annan strætó upp í Obersalzberg og þar má líta umferðarskilti á leiðinni uppeftir sem boða 

24 % brekkur uppímóti, - því er best að ferðast bara með sérbúnum strætisvögnum sem ekki 

áttu í neinum erfiðlekum með brekkurnar. Þar var svo aftur söðlað um og tekinn annar strætó 

– (sem leit alveg eins út) bara miklu dýrara fargjaldið, enda aðgengi að Arnarhreiðrinu 

innifalið. (30 € fyrir okkur bæði. )   

  

Þarna leynast loftvarnarbyrgi frá stíðsárunum víða. (netmynd)  

Svo klifraði þessi vagn enn lengra upp í fjallið og linnti ekki ferðinni fyrr en á þar til gerðu 

bílastæði í rúmlega 17 hundruð metra hæð yfir sjó. (hann er að vísu nokkuð langt í burtu 

héðan frá séð).   

Þar var okkur heiðvirðum farþegum hent út og tókum við síðan lyftu – 120 metra - síðasta 

spölinn upp í Arnarhreiðrið svokallaða.   

Lyfta þessi er í þar til gerðum lyftugöngum sem gerð voru inni í fjallinu. Lyftuklefinn er allur 

klæddur innan speglum og gyllingum en Hitler kallinn þjáðist af innilokunarkennd og svo var 

hann víst lofthræddur í þokkabót svo þarna upp fór hann ekki nema í örfá skipti.   

  



Steinunn á leið inn í fjallið.   

Að vísu er þetta nafn Arnarhreiðrið ekki upprunalegt en það hét upphaflega Kehlsteinhaus og 

var byggt af Bormann nokkrum sem vildi koma sér í mjúkinn hjá Hitler á sínum tíma og lét 

byggja þetta mannvirki og gefa honum. Það kostaði að vísu morð fjár og mörg mannslíf en 

hvað með það – það var jú stríð.   

  

Vegurinn uppeftir – hrikalegt vegstæði. (netmyndir)  

  

  

Upp komumst við og þar var snjór í tindi. (Eins og við ættum ekki nóg af honum heima. ) 

Innan um snjóskafla var fólk að sötra veitingar í veðurblíðunni en þar er eins og annarstaðar á 

ferðamannaslóðum, veitingahús og minjagripaverslun að finna.   

        



  

Arnarhreiðrið – Kehlsteinhaus  

  

  

Á brún hengiflugsins.                              Þetta hafði Garmína að segja um staðinn.   

Samt meiga þeir þjóðverjarnir eiga að öllum er heimill aðgangur að húsinu án kvaða um kaup 

á dýrindis veitingum.   



  
  

Steinunn hugsi   

  

  

Mynd tekin á allt öðrum tíma og fengin af netinu.   

  



  
  

Útsýnið af tindinum.   

  

Eftir um tveggja tíma stopp á tindinum og myndatökur í allar áttir héldum við niður á bóginn á 

ný. Ég sá bílstjóra vagnsins geispa á leiðni niður, -(bara venjulegur túr á fjallið einu sinni 

enn.) Sem betur fer geispaði hann ekki golunni, þá hefði farið illa fyrir okkur farþegum í 

hengifluginu.   

Í Obersalzberg stoppuðum við ekki frekar í þetta sinn en tókum svo annan strætó niður í 

miðbæinn í Berc t..... (ég man aldrei hvernig þetta er skrifað).   

Röltum þar í miðbæinn og meðal annars stoppuðum við á netkaffihúsi og létum einn skammt 

af bloggi vaða á netið en ég var með pistilinn tilbúinn í USB lyklinum.   

Í kvöld þegar gengið skyldi frá borði og stólum úti fyrir þá hafði einhver ferðamaðurinn lagt 

hjólhýsi sínu alveg við afturendann á Nanna svo vart varð komist þar inn. Svo sagði hann bara 

„Guten haben“ og hleypti hundinum sínum út.   

Eftir enn einn bjartan og sólríkan dag var svo gengið til hvílu á tjaldstæðinu í Köningsee eftir 

góða sturtu og indælis kvöldverð. (Bara að hundur nágrannans haldi kjafti í nótt.)  

Miðvikudagurinn 14 maí.   

„Þér eruð salt jarðar“   

Þetta er yfirskriftin að saltnámunni í Berchtesgaden. - Við þangað, nema hvað.   

Þarna er ferðafólki boðið að koma niður í saltnámuna gegn vægu gjaldi. 28 € fyrir okkur bæði.   

Til að byrja með fengu allir sérstakan hlífðargalla og voru nú allir eins klæddir, smábörnin 

líka. Konurnar í fatahenginu voru ekki í neinum vandræðum að úthluta réttri stærð á alla.   



  

Ferðafólkið í saltgallanum og sandölum.  

Svo var vísað til sætis á þar til gerðri járnbrautarlest þar sem allir sátu klofvega og héldu sér í 

þann næsta sem á undan var. Svo var þeyst inn í fjallið á fleygiferð.   

Lengst inni í fjallinu komum við í stóran helli og enn innar var annar enn stærri og talsvert 

neðar. Ljósasýning var á veggjum hellisins, tilkomumikil.   

Rennibraut var svo fyrir mannskapinn og var sama aðferð og á lestinni, nú settust menn 

klofvega á þar til gerða leiðara – að vísu úr tré, -og héldu svo utanum þann sem á undan var. 

Svo rann maður á rassinum niður í neðri hellinn eftir þessari rennibraut.   

Svo lá leiðin gangandi um rangala námunnar þar sem allskonar upplýsingar um 

námuvinnsluna voru skírðar á mjög skemmtilegan hátt á hinum ýmsu stöðum.   

Leiðsögumaður – ungur og frísklegur maður hélt ræður á þýsku og að því búnu ýtti hann á 

takka og þá kom enska útgáfan af ræðunni í hátalara og varð þá alltaf hluti fólksins eftir að 

hlusta á enskuna.   

Undir lokin var komið að neðanjarðarstöðuvatni þar sem farið var yfir á báti og á leiðinni yfir 

vatnið var mjög tilkomumikil ljósasýning og varpaði hún ásamt viðeigandi tónlist, 

dularfullum ljóma á umhverfið.   

Að lokum var mannskapnum skutlað út í dagsbirtuna og hlýjuna á samskonar lest og í byrjun.   

Heimsókn í saltnámuna er ein skemmtilegasta uppákoma sem við höfum lent í það sem af er 

ferðinni.   

Því miður var bannað að taka myndir en ég verð að redda því einhvern vegin.   

Já nú er ég búinn að finna lausn á því máli. (skrifað löngu seinna) Á Google earth er unnt að 

nálgast myndir og það hefi ég svo sannarlega notað mér og hér eru nokkrar.   

  



  

Inngangan í námurnar.   

  

Járnbrautarsporið inni í námurnar þar sem farþegalestin fór inn. (netmynd)  

  



  

Pramminn sem dreginn er eftir neðanjarðarstöðuvatninu. (netmynd)  

  

  

Eftir vel heppnaða heimsókn í námurnar fórum við svo niður úr fjallaklasanum aftur og erum 

nú á húsbílastæði austan við Cheamsee vatnið en þar er stórverslun með ferðavörur og býður 

húsbílastæði í leiðinni þar sem við gistum eina nótt.   

Þurftum aðeins að gramsa í hillunum þar, vantaði tengingu í gaskerfið í Nanna.   

Ætlaði að fá heimamenn til að saga gat fyrir loftræstingu frá ofninum í bílnum en þeir sögðust 

ekki hafa tíma. Falaðsit þá eftir járnsög hjá þeim en þeir sögðu svoleiðis græju vera rándýra 

og ekki við allra hæfi að eignast slíkt.   

Fimmtudagurinn 15. Maí  

Í morgun var ákveðið endanlega að fara suður til Ítalíu. Ekki nema 500 km að sögn Garmínu 

fararstjóra. Og þá var bara að gefa í og taka stefnuna á Alpafjöllin.   

Vegakerfið er dálítið  öðruvísi en heima á fróni. Ókum framhjá Innsbruck og fórum um  

Brennerskarðið í Ölpunum. Við norðurenda skarðsins þurftum við að borga 8 € veggjalld fyrir 

skarðið sjálft, í þar til gerðu gjaldahliði sem samsvarar hliðunum í Hvalfjarðargöngunum bara 

margfalt fleiri.   

Fórum yfir Evrópubrúna en það er svaka mannvirki.   



  

Svona segir Google frá þessum stað. Gjaldahliðið sést vel úr lofti.   

  

Evrópubrúin í Auturríki.   

Svo var annað gjaldahlið á landamærunum þegar við fórum inn í Ítalíu. Þar fegnum við 

afhentan miða úr sjálfsala í svipuðu hliði á hraðbrautinni – bara enn stærra. Þessum miða 

þurftum við a framvísa þegar við yfirgáfum hraðbrautina suður við Garda, og greiða tollinn 

sem var liðlega 11 evrur.   

  



  

Hraðbrautin í Brennerskarði.  

Hitinn á leiðinni ætlaði okkur lifandi að bræða, en við stoppuðum nokkrum sinnum til að kæla 

okkur.   

  

Á veitingahúsi í Brennerskarði  

Nú sitjum við á tjaldstæði við norðurenda Gardavatnsins og erum fyrstu Íslendingarnir sem 

gistum þennan stað segir maðurinn í afgreiðslunni.   

Smá innskot.   

Við hjónin viljum ítreka þakklæti fyrir hlýlegar kveðjur sem við fáum á ferðalaginu allstaðar af  

landinu, sem við fáum í tölvupóstinum og gestabókinni og athugasemdunum á bloggsíðunni 

okkar. Sannarlega gaman ef einhverjir hafa áhuga  á að fylgjast með okkur. Gjarnan myndum 

við þiggja ábendingar um skoðunarverða staði og einnig ef eitthvað virðist vanta í lýsinguna, 



þá er bara að spyrja. Ég reyni að koma á framfæri praktískum upplýsingum sem gott er fyrir 

ferðafólk að vita á sínum ferðum.    

   

Föstudagurinn 16 maí 08   

Rólegur dagur við Gardavatnið. Notuðum daginn til að hvíla okkur eftir þeytinginn gegnum 

Alpafjöllin.   

Hér er þröng á þingi - aalveg staaappaað (bara svo ungafólkið skilji textann DHV ;-)) og 

göturnar niður að ströndinni eru svo þröngar að þær hafa á sínum tíma bara verið gerðar 

fyrir asnakerrur eða eitthvað svoleiðis.   

Nýmóðins húsbílum er samt troðið í stæðin og heyra má urg þegar ógætnir ökumenn reka þá 

utan í steinveggi eða tré. (Ekki ég samt - ennþá).   

Notuðum tækifærið til að setja í þvottavél í gærkvöldi en maður þarf til skiptanna þegar 

hitinn er svona mikill.   
  

  

Þvotturinn þurrkaður.   

Gengum svo aðeins um bæinn en hann heitir að ég held Riva del Garda. Þetta er dæmigerður 

strandbær með veitingahúsum og allskonar þjónustu við ferðafólk ekki síst seglbretta og 

siglingafólk.   



  

Á ströndinni.   

  

Brettafólkið.    

Trúlega hefur bærinn verið reistur samkvæmt gömlu skipulagi en götur eru afar þröngar og 

mannvirki mörg hver farin að láta á sjá og lítt eða ekki endurnýjuð.   

Fengum okkur ís og litum aðeins í kjörbúð í nágrenninu.   

Á svæðinu er aðgengi að internetinu en það þarf að kaupa aðgang. Fyrst tengist fartölvan  inn 

á staðartenginguna og þá kemur upp síða sem bíður manni að kaupa aðgang, 3 € fyrir 

klukkutímann en 5€ fyrir 5 tímana sem ég tók. Gefa þarf upp kreditkortanúmer og fær maður 

þá aðgangsorð til að logga inn.   

Sendi þá nýjan skammt af bloggi og svo var vafrað um íslenska húsbíla- og fréttavefi.   



Ekkert höfum við séð í sjónvarpinu síðan í Danmörku, þar til nú. Hér flæðir yfir fjöldi 

sjónvarpsrása með allskonar efni eins og gengur. Auglýsingar eru áberandi eins og að líkum 

lætur. Þjóðverjarnir senda út á annari tíðni og við erum ekki með viðtökubúnað  

(gerfihnattardisk) til að horfa. Þessa stundina er Indíanadjóns á skjánum er hún var líka á 

boðstólnum í Danmörku. Ýmislegt sem tengir löndin saman.   

Notkun greiðslukorta er svona upp og niður á þessu svæði. Ég hef hingað til geta greitt fyrir 

díselolíu á bílinn með gamla góða debetkortinu. Kreditkortið er ekki jafn vinsælt í verslunum 

og verðum við því alltaf að hafa reiðufé í handraðanum. Hraðbanka er víðast hvar að finna 

svo öryggishólfið sem flakkari 360 smíðaði fyrir okkur kemur því í góðar þarfir. Takk fyrir 

það Böðvar.   

    
Síðdegis fór svo að rigna en þetta er fyrsta rigningin sem við lendum í frá því við yfirgáfum 

Ísland. Ekki horfir vel til næstu daga en Siggi stormur þeirra Ítalana spáir þrumum og 

eldingum næstu daga svo líklega verður best að halda sig bara inn í einhverjum af þessum 

jarðgöngum sem nóg er af á svæðinu. Þetta er líka að verða nóg í bili af sól en við erum að 

verða nokkuð dökk á hörund af Íslendingum að vera.   

Hægt er að kaupa sér far með bátum sem sigla um vatnið en ef veðurspáin gengur eftir þá 

verður nú lítið varið í það.   

  

Einn af bátunum.   

Svo er bara að láta fara vel um sig og hlusta á regndropana detta á þakið á húsbílnum.  

Laugardagurinn 17. Maí   

Hverjum myndi nú detta í hug að leggja veg fyrir Látrabjargið alveg frá Rauðasandi að 

Breiðuvík? Engum Íslendingi allavega. - Ekki hægt – of dýrt – óframkvæmanlegt.  

Þeir Ítalirnir eiga sko sitt Látrabjarg við vestanvert Gardavatnið og eru búnir að leggja veg alla 

leið fyrir það, eða kannski í gegnum það en vegurinn liggur að stórum hluta í jarðgöngum og 

vegskálum og hlykkjast leiðin eins og moldvörpuhola gegnum bergstálið. Taldi ein 18 

jarðgöng á kortinu og þegar ég hafði keyrt í gegnum ein 13 þá hætti ég að telja. Stórbrotnasta 

vegstæði sem ég hef keyrt – hingað til.   



  

Jarðgöng   

Stoppuðum hér og þar á leiðinni en hefðum mátt stoppa víðar en þrengslin í gatnakefinu eru 

svo mikil að húsbílar þrífast illa þar.   

  

Nanni á leiðinni.   

Þegar á leið daginn fórum við að svipast um eftir tjaldstæði að hvíla okkur á. Sama sagan með 

þrengslin – það sem Ítalirnir kalla götur köllum við gangstéttir og ítrekað urðum  við frá að 

hverfa vegna þrengsla.   

Loks hittum við á húsbílastæði sem við vissum ekkert um fyrirfram og er það við suðurenda 

Gardavatnsins rétt austan við Sirimione, bæ sem stendur á nesi sem skagar út í vatnið.   

Þar var nægilega rúmt um okkur. Slétt grasflöt svona með götóttum plastmottum þar sem 

grasið treðst ekki alveg niður og flötin helst græn, þrátt fyrir þunga umferð. Hliðvörðurinn 

sem talaði bara ítölsku en bauð upp á þýsku, hirti af mér vegabréfið og skrifaði miða með 

bílnúmerinu okkar og setti í framgluggan. Skeleggur náungi með grátt hár sem líktist parrukki 



í útliti. Verðið er 16 € fyrir nóttina og engar snyrtingar en aðstaða til losunar skólps og 

klósetta.   

Við vorum hvíldinni fegin eftir aksturinn um berggangana í Látrabjarginu.   

  

Nanni og hinir húsbílarnir.   

Hingað voru svo að tínast húsbílar, aðallega frá Þýskalandi en undir kvöldið bættust svo  

Ítalirnir við. Ítalirnir eiga fína húsbíla, engin smásmíði sumir. Einn af þeim á stæðinu var 

Concord byggður á Iveco undirvagni. Við ætluðum að leggja í nágrenni við hann en þá opnaði 

eigandinn geymsluna aftast og hleypti hundinum út. Og við í burtu því hundurinn var á stærð 

við reiðhest – næstum því - og maður treystir ekki slíkum skepnum. Höldum okkur því í 

hæfilegri fjarlægð.   

  

Húsbíllinn og hundurinn.     

(Myndin af hundinum er tekin með hámarks aðdráttarlinsu. )  

Veðrið í dag, ja það er nú það. Spáin um þrumuveðrið frá í gær rættist ekki en hann rigndi 

hressilega á leiðinni suður mað vatninu. Svo þegar við vorum sest að hætti að rigna og hitinn 

var 19 gráður og bara ágætt að fá sér smá göngutúr niður að vatninu.   

Sunnudagur 18. Maí.   

Snerum við til Sirimione og litum aðeins í bæinn þar. Ekki sömu þrengslin og í hinum 

bæjunum sem við höfðum farið í gegnum. Bara allt í lagi með Nanna á götunum þar. 

   



Keyptum nauðsynjar eins og gengur en svo var öllum búðum skellt í lás en siestan var að 

hefjast.   

Héldum svo áfram þar til við komum að bænum sem stendur við þar sem afrennslið er úr 

vatninu til suðurs en þar heitir Peschiera. Svo bar nú til að himnarnir opnuðust og steypiflóð 

reið yfir byggðarlagið svo við vorum nú mest innivið.   

Notaði tímann til að koma fyrir loftræstirist í Nanna en auka þurfti loftkælingu af ákveðnum 

ástæðum. Svo komum við okkur fyrir á tjaldstæði á austurbakkanum en það er rándýrt á 

Íslenskan mælikvarða.   

Grillsteik  í ofninum í kvöld. Ljúfengt, --- Ummmm.   

  

  
  

Nanni og nágrannarnir. Undir kvöld var komið hið besta veður – stillilogn, hlýtt og þurrt að 

kalla.  

  



  

Kvöldstemming.  

 Mánudagur 19 maí 08  

„hér spretta laukar  hér 

gala gaukar  

Hér synda svanir á tjörnum  

Segðu það börnum  

Segðu það góðum börnum.“  

    
Þetta niðurlag  þulu eftir – að mig minnir - Teódóru Toroddsen kom upp í huga minn í 

morgun þegar gaukurinn í næsta tré vakti mig með sínu tveggja tóna gali svona í 

dagrenningunni.  Ekki séns að sofa við þennan hávaða.   

.. og meira úr þulunni;  

„svo er siglt á silfurbát með seglum þöndum 

með rauðagull í rá og böndum Rennir hann 

beint að ströndum rennir hann beint að 

björtum sólarströndum“   

Að frádregnu þessu með silfrið og rauðagullið þá er lýsingin í þulunni nokkuð í líkingu við 

umhverfið hérna. Trúlega hefur höfundurinn verið undir sterkum suðrænum áhrifum þegar 

þulan var samin. En nóg um það.   

Lífið hérna við Gardavatnið er nú bara ágætt, nema hvað. Hvíldum Nanna okkar á stæðinu í 

dag. Tjaldstæðið er rétt austan við ána þar sem hún rennur út vatninu og er með mjög gott 

útsýn yfir vatnið. Afgirt og öllu læst á næturnar og ekki sérlega þröngt um okkur. Þó komu 

hér tvær barnafjölskyldur á jafn mörgum húsbílum og leggja fast framan við okkur. Börnin 

eru fjöldamörg en ónæði af þessu fólki er hverfandi.   



Veðrið er bara ágætt í dag, sólarglenna með köflum en hlýtt og notalegt útivistarveður hitinn 

er um 23 – 25 stig – bærilegt.   

Fengum okkur göngutúr „í bæinn“ svona til að freista gæfunnar. Eftir svolítinn göngutúr eftir 

árbakkanum komum við í  miðbæinn í Pischeria.   

  

Srandgatan   

Þar lentum við inn á götumarkaði sem fyllti þar alla afkima miðbæjarins.   

  

Markaðurinn   

Fleiri hundruð sölubíla voru þar samankomin en bílar þessir eru flestir sendiferðabílar með 

risastórri markísu á toppnum sem breiðist út eins og blævængur þegar ýtt er á takka á 



fjarsýringunni. Aðrir eru sérbúnir með kæli og frystibúnaði en þeir selja fisk og annað 

matarkyns.   

  

Markísurnar.   

Svo eftir hádegið er öllu pakkað saman og skellt í lás því það er siesta.   

Við hjónin gerðum kjarakaup og kláruðum alla peningana sem við höfðum meðferðis í það 

skiptið. Málinu var bjargað fyrir horn í næsta hraðbanka.   

  

  

Island! -  mama mia.   

Verðið var líka mjög lágt og líka mátti prútta sem við gerðum óspart. Svo var rogast með 

vörurnar heim í húsbílinn okkar en auðvitað með viðkomu á veitingahúsi upp á kaffi og 

tertusneið.   



  

Höfnin í heimleiðinni.   

Eftir nokkra hvíld gengum við eftir ströndinni í hina áttina og nutum þess að vera bara úti í 

veðurblíðunni. Ekki leiðinlegt.   

Í kvöld var boðið upp á ljósasýningu á himinhvolfinu með tilheyrandi hávaða og rigningu. 

Bara flott.    

  

Þriðjudagurinn 20 maí 08   

Sváfum ekki rétt vel í nótt því öldurnar á vatninu  voru eitthvað æstar eftir þrumuveðrið frá í 

gærkvöldi og gjálfruðu við ströndina í nótt með þungum nið og þetta truflaði svefninn hjá 

okkur þótt skrýtið væri.   

En hvað um það vöknuðum í bærilegu veðri og smásólarglætu.   

Skildum Nanna eftir á tjaldstæðinu í dag og tókum strætó til næstu borgar, Verona, sem er 

um 25 km í burtu. Löbbuðum um miðborgina og skoðuðum meðal annars gamla 

hringleikahúsið Arena sem er víst nokkuð komið til ára sinna svo ekki sé meira sagt. Þar 

mættu gladíatorar örlögum sínum í viðureign við ljónin á sínum tíma en nú rölta ferðamenn 

um svæðið og ljónin eru læst inni í dýragarði í nágrenninu.   
  



  
  

Arena   

  

  

Norðurveggurinn sem enn stendur uppi.  

Eftir að hafa smakkað pizzu á veitingastað skruppum svo í verslunargötunar í miðbænum og 

litum í búðir.   



  

Götulíf í Verona.   

Svo með strætó heim aftur. Hann stoppaði að vísu ekki á torginu aftur þar sem við tókum 

hann í morgun svo við fórum talsvert framhjá tjaldstæðinu og urðum að labba til baka 

töluverðan spöl. Eftir labb og slabb náðum við samt heim í Nanna og eftir labbið  vorum við 

svo þreytt að við keyptum okkur ítalskan pastarétt á kránni.   

Vel á minnst, ekki gera ykkur ferð til Ítalíu til að smakka á þessum hefðbundnu ítölsku réttum, 

þeir eru miklu betri hérna heima.   

Miðvikudagurinn 21. Maí.   

Nú var mál að halda ferðalaginu áfram. Kvöddum og borguðum fyrir okkur og þótti dýrt 92 € 

fyrir þriggja nátta gistingu. Innifalið var rafmagn, vatn, sturtur og snyrtingar. Engin þvottavél, 

en sundlaug er á svæðinu sem við fórum ekki ofaní. Ítalían er rándýr hvað þetta varðar. Förum 

trúlega eitthvað annað næst.   

Komum við í dýragarði á leiðinni og sáum ljón og þessi hefðbundnu villidýr og við keyrðum 

krókaleiðir í gegnum garðinn en sú ferð tók tæpa 2 tíma.   



  
  

Gnýir á beit.   

  

  

Hvað vantar þig????   

Að því loknu kom hellllllirigning og við fórum ekki út úr bílnum. Flutum því í burtu og 

héldum að norðurenda Gardavatnsins.    

Höfðum viðkomu í bæ á leiðinni sem heitir eins og vatnið Garda. Lögðum þar á gjaldskyldu 

bílastæði sem var ágætt, bæði pláss og varsla. Má þar leggja yfir nótt fyrir 13 – 15 € að okkur 

minnir.   



  
  

Þorpið Garda    

 Í Torbole við norðurenda vatnsins  vissum um húsbílastæði frá því um daginn sem heitir 

tr@ns.it og er þar bæði rúmt um bílana og þjónusta í ágætu lagi en verðið er eins og 

annrastaða 26  € fyrir nóttina. Dýrt.   

Eins og nafnið bendir til er netsamband á svæðinu en það er stopult en dugar þó til að senda 

blogg heim til Íslands.   

Svo rignir hann meira.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fimmtudagur 22 maí 08  

  



  
  

Þetta fallega fiðrildi varð á vegi mínum og er risastórt.   Kvöddum 

Gardavatnið  og héldum norður á bóginn.   

Tókum nú diselolíu á Nanna 40,3  lítra og greiddum fyrir sléttar 60 €. Þar áður tókum við í 

Brennerskarði  í Austurríki rétt sunnan Innsbruck,  44.7 lítra á 63,86 €  

Fórum nú gamla þjóðveginn norður með hraðbrautinni sem við komum eftir á dögunum. Þessi 

ferð var ekki eins skemmtileg og ætla mætti en margar tafir urðu á ferð okkar og ferðin sóttist 

seint.   

Keyrðum í gegnum bæina Trento og Bolzano. Stoppuðum á hvorugum staðnum en umferð er 

þar mjög mikil og tæpast pláss fyrir einn húsbíl í viðbót úr norðurhöfum. Ekki er auðvelt að 

finna bílastæði sökum þrengsla og mikillar umferðar. Þrengslin eru mjög mikil og varla viðlit 

að stoppa neins staðar og maður getur þurft að keyra kílómetrum saman til að geta stoppað þó 

ekki nema augnablik til að taka mynd eða stilla hana Garmínu. Þannig missti ég af mörgum 

fallegustu stöðunum á leiðinni, hvergi stoppistöð. Þetta er mjög pirrandi að mér finnst, - 

hvergi pláss.   

Sumstaðar eru húsin svo fast við veginn svo manni finnst maður keyra efir gluggakistunum. 

Ef eitthvert útskot finnst er næsta víst að það er fullt af öðrum bílum sem eru einhverra erinda 

eins og gengur. Bílarnir eru í þúsundatali, og vegakerfið er hannað fyrir öldum síðan. Á 

nokkrum stöðum voru svo vegagerðarmenn við vinnu og urðu þar miklar tafir og sóttist ferðin 

því seint.   

Það er því miklu betra að fara hraðbrautirnar en þar eru sumstaðar áningarstaðir þar sem hægt 

er að hvílast á langri leið og slaka á.   

Samt náðum við að stoppa hér og hvar og náði ég nokkrum myndum af fallegum stöðum enda 

er leiðin öll mjög fögur. En nóg um það.   

Brennerskarðið er mjög merkilegt sakir umferðarmannvirkja sem þar eru. Tilkomumest er 

hraðbrautin sjálf milli Austurríkis og Ítalíu. Að stórum hluta er hún byggð á brú sem er eftir  

endilöngum dalnum. Þá er járnbrautin þar sem miklir flutningar fara um, bæði frakt og 

farþegar. Og svo eru það gömlu góðu vegirnir sem hlykkjast um hlíðarnar svo manni verður 

ekki um sel, sumstaðar.   



  

Hraðbrautin.   

Nú erum við á tjaldsvæði syðst í Týról nánar tiltekið þar sem heitir Klausen (Chiusa) og er  

svona ca 60 km fyrir sunnan landamæri Ítalíu og Austurríkis.   

  

Dalurinn.   

Þar er gott að vera, fengum að vera á sér húsbílastæði þar sem nóg pláss er fyrir bílana og 

nágranninn þarf ekki að leggja á afturstuðaranum hjá manni. Umferð er hér hverfandi nema 

járnbrautin sem er í 100 metra fjarlægð. Þar skrölta lestirnar um, upp í 30 vagnar með 

tilheyrandi hávaða og ískri og jafnvel flauti.   



  

Ein lestin.   

Svo er bara að taka fyrir eyrun og fara að sofa.   

Föstudagurinn 23 maí 08   

Vöknuðum eftir ágætan svefn, þrátt fyrir allar lestirnar.   

Héldum ferð okkar áfram norður eftir og létum við tafir gærdagsins  okkur að kenningu verða 

og völdum nú hraðbrautina. Þar var hægt að slappa af við aksturinn og njóta ferðalagsins.   

  

Úr Brennerskarðinu   

Áðum á nokkrum stöðum á leiðinni en í eitt sinn þegar ég leit á hana Garmínu, tjáði hún mér 

að við værum í rösklega 1350 metra hæð yfir sjávarmáli. Brekkurnar uppí móti eru svo 

aflíðandi að maður tekur ekki eftir þeim. Á einum stað fannst mér ég vera að keyra niðurímóti 

en svo sá ég ána sem rann við hliðina á veginum, hún kom á móti mér, skrýtið.   



Þegar við fórum svo yfir landmærin til Austurríkis þurftum við að fara í gengnum gjaldhlið og 

verða af með 3,5 € fyrir þennan 60 km spotta sem var að baki í dag. Að vísu er svo annað 

gjaldahlið norðar í skarðinu þar sem greiða skal fyrir veginn í skarðinu sjálfu en það var eins 

og í suðurferðinni um daginn 8 €. Ekki er eftirsjá í þessum evrum sem fara í  veggjaldið því 

þetta er svo mikill munur á ferðamáta að aka eftir góðum vegum og geta farið langt á 

skömmum tíma.   

Litum svo við í landamæraverslunum rétt sunnan við Innsbruck, skammt frá Evrópubrúnni. 

Þar er hægt að gera góð kaup en varla er þar vöruúrval eins og á landamærum Danmerkur og 

Þýskalands. Gott samt.   

  

Landamæraverslanir í norðanverðu Brennerskarði.  

  

  

  

Á leið norður frá Innsbruck.   



Nú erum við á stæði þar sem heitir Alpen Caravanpark og er við Tennsee og er nánar tiltekið 

skammt norðan við landamæri Þýskalands og Austurríkis rétt austan við Garmisch 

Partenkircen. Fínt stæði, sérhannað fyrir húsbíla.   

GPS hnitin eru; N 47-29-22.8 E 11-15-17.7 Hæð hér yfir sjávarmáli er 958 m.   

Mæli eindregið með þessum stað.   

Kokkurinn – ungur strákur bauð upp á grillaðan kjúkling – svona eins og maður fær heimahjá 

sér með frönskum og sósum sem blanda má saman svo úr verður ekta íslensk kokkteilsósa. 

Borðað í stóru útitjaldi með ljósaseríum og skrauti hangandi í loftinu. Kjúklingurinn ásamt 

stórri könnu af öli og tveim hvítvínsglösum kostaði nálægt 21 € eða svo og svo sleppur maður 

við uppvaskið.   

Netsamband er mjög gott  maður loggar sig inn á netþjóninn þeirra og fær svo aðgangsorð og 

leyniorð og borgar 5 € fyrir 24 tímana, og þá er hægt að vafra um á veraldarvefnum að vild. 

Fínt.   

Svo er annað sem ég hef rekist á sumstaðar á hinum betri stæðum. Hægt er að tengja 

sjónvarpið við loftnetstengil sem er í sama kassa og rafmagnið. Þarf þá að taka með sér 

loftnetskapal og tengja á milli. Þannig náum við mörgum sjónvarpsstöðvum sem ekki næðust 

annars.   

Steinunn hafði á orði að næstum væri eins og maður væri komin heim að vera komin norður 

fyrir Alpana eða til Þýskalands. Verðlag er hér viðráðanlegra og gestrisninni er viðbrugðið. 

Víst eru Ítalir gestrisnir en þetta er einhvern vegin meira framandi á þessum slóðum. Þeir eru 

líka ekki eins meðvitaðir um umhverfið, mættu ganga þrifalegar um. Rusl er sumstaðar að sjá,  

svona afsíðis og mættu þeir taka sig á gagnvart umhverfinu.   Kannski við höfum bara farið of 

langt að heiman, Gott að vera á heimleið aftur.   

  

  

Laugardagurinn 24. Maí  

Ég veit að við erum víst stödd í Týról - en - hjálp – hvar erum við stödd í tónlistarheiminum. 

Við sitjum hér um borð í honum Nanna okkar og horfum á Eurovision. Þetta er svo leiðinlegt 

að ég sit hér miklu frekar og skrifa texta í bloggsíðuna og hlusta bara með öðru eyranu. Þetta 

sem var svo gaman í gamla daga þegar við sendum gleðibankann á svið og við skrifuðum á 

skinn. Nú er öldin önnur. Samt er Eurobandið ljósið í myrkrinu og best að halda sér vakandi 

þar til þau eru búin.   

Við erum annars tengd við kapalkerfið þeirra hérna á stæðinu og getum horft á einar 24 rásir í 

sjónvarpinu.  Ætti því söngvakeppnin ekki að þurfa að fara framhjá okkur þótt við séum stödd 

í fjarlægu landi. Svo er líka hægt að fylgjast með á netinu því að fartölvan okkar er nettengd 

og næst þessi tónlistarviðburður víða á vefnum. Sjálfsagt næðist hann í farsímanum líka en ég 

hef ekki leitað.   

Annars erum við stödd á sama stæði og í gærkvöldi, hér er gott að vera. Ég verð aðeins að lýsa 

nánar aðbúnaði hérna.  Athygli mína vekur flottheitin á snyrtingum og þvíumlíku. Allt er þar 

flísalagt í hólf og gólf og marmari í bekkplötum. Flísalagningamaðurinn er frá Garmis 

Partenkircen og hefur merkt sér handverkið á einni flísinni við útidyrnar, og hefur hann alveg 

haft efni á því.   



Karlamegin, (ég skoðaði ekki kvennamegin) eru snyrtingar og sturtur þvílíkt umfangsmiklar 

að ég ætlaði varla að rata út aftur.   

Eitt er það samt sem ég skil ekki, - hvað er að gera með rafmagnstengil við hliðina á hverju 

klósetti alveg niður við gólf? ? (Ég þori ekki að spyrja. )  

  

Snyrtingarnar  

Veitingahúsið - og þar er líka gestamóttakan fyrir svæðið er með afbrigum flott og búið að 

vera lengi því það var byggt 18 hundruð og eitthvað. Þar eru loft viðarklædd og bitar þetta allt 

fellt saman  og útskorið af stakri snilld. Líka er húsið glæsilegt að utan.   

  

Veitingahúsið.  



Lækir renna hér um svæðið og eru brýr yfir þá fyrir gangandi. Þessar brýr eru úr massífum 

viði og eru geirnegldar og útskornar svo eftirtektarvert er.   

  

Nanni og ein brúin.  

Annars fór dagurinn í dag að liggja í leti. (Þess þarf líka.)   

Hér í næstum 1000 metra hæð eru næturnar svalar og veitti ekki af vetrarsænginni frá Íslandi 

til að halda hita á hjónunum í nótt. Kúrðum við því fram eftir þar til sólin var farin að hita 

bílinn og óhætt að fara á fætur. Svo skein hún (sólin) að mestu leyti í allan dag og hitinn var 

vel viðunandi.   

Göngutúrar í nágrenninu þar sem undurfalleg Alpafjöllin speglust í vötnunum og landslagið er 

heillandi þegar skógurinn byrgir ekki sýn.  Ég tók ég margar myndir.  

  



Barmsee  

  

Tjaldstæðið.   

  
  

Skógurinn.  

  



  
  

Tannsee.  

  

Sunnudagurinn 25 maí.   

Yfirgáfum nú þennan ágæta stað og héldum í áttina að Garmich Partenkircen. Stoppuðum 

snöggvast við fallegt vatn í grenndinni þar sem kyrrðin nýtur sín í sólskininu.  

  

    

Fjallakyrrð.   



Héldum nú eftir Alpaveginum svokallaða en það var nú bara vestasti hluti hans sem við fórum 

um. Alpavegurinn er mjög falleg leið og það sem séð varð af honum lá um stórfallegt 

landslag.   

Stoppuðum um stund í miðbænum í Garmich Partenkircen og litum í bakaríið. Héldum svo 

ferðinni áfram og litum við í klaustri sem heitir Kloster Ettal. Þar er mjög falleg kirkja til 

sýnis og inni þar er allt slegið gulli og gersemum. Ókeypis var inn en prestarnir sem voru þar í 

fullum skrúða sáu um að taka við frjálsum framlögum í safnaðarbaukinn.   

  

Klausturkirkjan innan.   

Af því að við vorum nú á annað borð búin að fá þetta fína bílastæði fyrir Nanna þá röltum við 

um nágrennið og litum við í ostabúri sem var þarna í grenndinni. Keyptum þar aldeilis 

ljúffenga ostakökusneiðar sem við borðuðum sem desert á eftir kvöldmatnum í kvöld.   

  



Hús í Ölpunum.   

Settum svo stefnuna á Neuschwanstein kastalann fræga sem er rétt viðborgina Füssen syðst í 

Þýskalandi.   

Degi var tekið að halla svo við ætluðum að gista á leiðinni. Var því opnuð bókin góða um 

húsbílastæði í Þýskalandi. Hið fyrsta sem komið var að var nú ekki beysið. Venjulegt 

bílastæði undir húsvegg og fast við umferðargötuna inn í þorpið. Næsta var ekki betra, 

malarplan í skógarjarði sem hallaðist og þar var víst hús sem hýsti trúlega klósett eða þess 

háttar. Allt harðlæst. Ekki fýsilegt að vera þar ein svo við inntum fröken Garmínu um næsta 

alvörutjaldstæði. Ekki stóð á svörum og hún vísaði okkur á flott stæði á fögrum stað á 

vatnsbakka þar sem heitri Hopfensee. Hún minntist nú ekkert á verðlagið en það er víst 

nokkuð hátt.   

Bjuggum um okkur í kvöldsólinni og hituðum okkur pizzu í ofninum sem við keyptum í 

landamærabúðinni í Austurríki.   

Mánudagurinn 26 maí 08  

Nú var ekki nema spölkorn eftir til Füssen en þar í grenndinni eru kastalarnir Neuschwanstein 

og Hohenschwangau. Lögðum Nanna á þar til gerðu bílastæði þar sem maður tekur miða úr 

apparati og opnast þá leiðin inn á stæðið. Þegar svo á að yfirgefa stæðið þá fera maður í 

sjálfsala og greiðir uppsett verð fyrir tímann sem maður stoppaði. Gildir þá miðinn í úthliðinu 

og opnast það greiðlega þegar maður fer.   

Þá var nú bara að koma sér af stað uppeftir. Finna þurfti miðasöluna og verða sér úti um miða. 

Miðasalan fannst innanum fjölmörg hótel og minjagripaverslanir. Keyptum svo miðana og 

greiddum fyrir kr 18 € fyrir okkur bæði. Svo áttum við að mæta kl 11.40 og áttum að vera í 

hópi 444.   

Við fengum því nægan tíma til að ganga upp að Neuschwanstein kastalanum. Þetta er nokkuð 

brött leið en skemmtileg og malbikuð þar að auki. Hægt var að kaupa sér far með 

kerruklárunum á svæðinu. Við slepptum því en veðrið var ágætt en rigningarlegur var hann í 

meira lagi.   

  



Kerruklárarnir.   

Þegar upp var komið opnuðust sjálfvirk hlið og við gengum í gegnum kastalann í fylgd 

leiðsögukonu sem talaði á enska tungu. Ferðin í gegnum kastalann tók rúman hálftíma en svo 

vorum við ferðamennirnir skildir eftir á eigin vegum í minjagripabúð kastalans og svo var þar 

líka veitingasala og þar er ekki rekið á eftir mannskapnum, nema hvað.   

  
  

Neuschwanstein  

Eftir skoðunina á kastalanum fórum við upp að brú sem er þar skammt ofanvið og vitum fyrir 

okkur útsýnið. „Hann“ hékk þurr sem betur fór og fengum við notið útsýnisins frá þessum 

fagra stað.   

  

Brúin.  



Hohenschwangau kastalinn blasti við okkur á leiðinni niður en við fórum ekki að skoða hann 

að sinni.   

Það gerum við næst þegar við eigum leið um.   

  

Hohenschwangau kastalinn.   

Svo var farið niður í bæinn Füssn en þar stóð yfir „folkefest“ og því margt um manninn í 

bænum. Lögðum Nanna á bílastæði í miðbænum, nú bregður svo við að ekkert mál er að finna 

stæði í bæjunum. Af sem áður var í Ítalíu. Röltum um bæinn og litum á mannlífið.   

Eftir búðarlall fórum við svo á húsbílastæði í útjaðri staðarins. Ágætis stæði á 12 € Þetta stæði 

reyndist okkur svo vel að við ákváðum að vera þar aðra nótt end ekkert að flýta okkur.   

Þriðjudagur. 27 maí.   

Nú hitnaði heldur betur í veðrinu. Sólin skein í allan dag og hitinn var liðlega 30 gráður. 

Slökuðum á í veðurblíðunni og röltum um í bænum og fengum okkur ís.   



  

Ísinn.   

Skoðuðum bleiku kirkjuna en þar er allt bleikt og gyllt innan og utan.   

  

Litla kirkjan í Füssen.   

Litum aðeins við í stóra tjaldinu þar sem hljómleikar voru haldnir á hverju kvöldi.   



  

Samkomutjaldið.   

Nenntum ekki að bíða heldur fórum á stæðið og elduðum okkur ljúffengan kvöldverð að 

venju.   

Stefnum svo til Bodensee á morgun, nema verði of heitt í veðri.   

  

Útsýn frá Füssen - Alparnir.   

  

Braðabirgðablogg  

Hae ollsomun;  

  



Hef ekki komist i netsamband langalengi. Núna þegar eg hugðist senda nýtt blogg virkaði ekki 

word skjalið i tessari gömlu tölvu sem eg komst i. Ferðin gengur vel við forum meðfram 

endilöngu Bodensee vatninu og saum marga fallega hluti. erum stödd i Munsingen asamt 

unglingkornum ur Glerarkirkju. Næst tegar eg kemst i almennilegt tölvusamband skal eg birta 

ferðasöguna alla.   

  

Bestu kveðjur fra Þýskalandi   

  

Valberg og Steina.  

Bodensee  
Miðvikudagurinn 28. maí Fórum frá Füssen í dag og til Bodensee. Komum niður að vatninu 

þar sem heitir Lindau. Renndum beint á tjaldsvæið staðarins og bókuðum okkur inn. Eyddum  

svo seinni partinum í góða veðrinu sem hér er en sólin skín og hitinn er um 30 stig í 

forsælunni. Einmitt veður til að slappa af og hvíla sig.   

  

  

  
Ráðhúsið í Lindau.   

Fengum gesti í dag. Hér eru hjón frá Reykjavík á húsbíl og hafa þau verið á þessum slóðum 

nokkurn tíma. Sátum úti og spjölluðum um daginn og veginn og svo auðvitað húsbíla en það 

er áhugamálið. Tilbreyting að geta rætt hlutina á móðurmálinu.   

Í kvöld sátum við svo hjónin við vatnsbakkan og nutum kyrrðarinnar sem þessi staður hefur 

upp á að bjóða. Spegilslétt Bodensee vatnið að undanskildum gárum eftir mótorbáta eða bara 

endurnar sem synda framhjá.   

  

   



„Ísland!!!!????“   
Margir sem eiga leið framhjá húsbílnum okkar reka upp stór augu þegar þeir sjá 

númeraplötuna. Ekki minna þegar við setjum upp þjóðartáknið okkar, íslenska fánann. Svo er 

spáð í framhaldið. Margir snúa sér við í forundra. Þetta eru bara venjulegir túristar að sjá. Um 

daginn bankaði þjóðverji upp á þar sem vorum í bílnum á bílastæði. Spurði hvort við töluðum 

þýsku. Skipti þá í enskuna og tjáði okkur forviða að við litum bara út eins og venjulegir 

þjóðverjar.   

Á Ítalíu vorum við spurð hvort við ætum síldina hráa úr hnefa, - ennfremur kom spurning 

hvort við hefðum verið í Afríku þar sem við vorum orðin svolítið sólbrún.   

Skrýtnir þessir útlendingar, halda víst að við séum eskimóar af því við komum frá  

Íslandi.   

Fimmtudagur 29 .maí   

Vorum í Lindau í dag. Fórum í gamla miðbæinn sem stendur á eyju rétt undan ströndinni. Brú 

fyrir bíla og önnur fyrir lestir tengir eyjuna til lands.   

Gamli bærinn er „gamall“ sannarlega. Ég teygði út handleggina og náði rétt næstum því milli 

húsanna, þ.e. þvert yfir götuna.   

Fundum íslenska fánann blakta við hún við höfnina og ég tók myndir af konunni minni undir 

þjóðartákninu okkar.   

  
Íslenski fáninn.     

Komum við í útilífsbúð, en fundum ekki það sem okkur vanhagaði um í það skiptið. (plötur 

sem eru skrúfaðar niður í jarðveginn og festa markísustanginar niður)  



Svo var slakað á eftir kvöldmatinn á strandbarnum yfir ölkollu. Í fjarlægum skýjabakka var 

haldin ljósasýning fyrir okkur frá náttúrunnar hendi, svona eins og flugeldasýningarnar heima, 

bara milku hærra á himninum og stærra. Flott svona í myrkrinu.   

Föstudagur 30 maí.   

Fluttum okkur nú um set og erum í Friedrichshafen þessa stundina. Komum Nanna fyrir á 

tjaldstæði nálægt  miðbænum og löbbuðum svo í bæinn.   

Skoðuðum Zeppelin safnið sem er þar. Furðulegar hugmyndir sem Zeppelin greifi fékk á 

sínum tíma og enn furðulegra að nokkrum skyldi detta í hug að framkvæma þær. Þar er búið 

að endurbyggja part úr Hindenburg farinu og gefur þar að líta káetur og setustofur farþega og 

aðbúnað um borð. Minnir þetta mjög á vistarverur í skipum. Stærðin er hins vegar 

yfirgengileg en mikið vetni hefur þurft til að lyfta þessu öllu saman.   

  

Bíll Zeppelin undir loftfarinu.   

Eftir að hafa skoðað safnið sátum svo á götukaffihúsi og hlustuðum á harmonikuleikara leika 

fyrir kaffihúsagesti.   

Gamli bærinn þar er álíka gamall og í Lindau og fallegur eigi að síður.   

  

  



  
Börn að leik í Friedrichshafen   

Fékk mér göngutúr á skógarstíg undir kvöldið meðfram ströndinni.   

Finnst nú að þeir – þjóðverjarnir -gætu gert betur en gróðurflækjan byrgir alla útsýn og nær 

alveg fram í vatnið víðast hvar svo lítið er að sjá.   

Fuglalíf er annars áþekkt því sem við þekkjum heimavið svo ég hefði þess vegna bara getað 

farið eina ferðina enn á andapollinn á Akureyri.   

Slæðingur er af ferðafólki á tjaldsvæðunum og allt að því fullt sumstaðar. Samt hefur okkur 

hvergi verið  vísað frá að undanskildum einum stað á Ítalíu.   

Fólkið sem gistir er svona að meiri hluta til eldra fólkið en víst er yngra fólk innanum. Það 

sem vekur athygli okkar er að hundar eru mjög algengir og jafnvel fleiri en blessuð mannanna 

börnin. Vísast eru flest börn í skóla þessa dagana en varla um helgar. Hvar eru börnin eða er 

þeim að fækka. Eru börnin kannski  í útrýmingarhættu????  

Eitt enn !!!   

Við Íslendingar erum vanastir því þegar við leggjum húsbílunum okkar í áningarstað hér 

heima að hafa grasblett undir og geta látið fara vel um okkur. Hér í þessum löndum þar sem 

meðalhitinn er mörgum gráðum hærri  og smjörið drýpur af hverju strái, skyldi maður ætla að 

líkt væri búið að ferðalangnum.   

O ekkí, - aldrei í þessari ferð hefur okkur verið búinn blettur með grasi að undanskildum 

túnfætinum hjá Bjarna og Bryndísi í Danmörku. Gjarnan eru stæðin bara malborin, rykug  og 

langt í frá jafn notaleg og heima á fróni. Betur virðist þó búið að hjólhýsum en sumstaðar eru 

þau á grasi grónum stæðum.    

Bara vangaveltur ferðalangs norðan úr höfum.   

Horfðum öðru sinni á eldingarnar leika sér í skýjabakkanum handan við vatnið.   

Laugardagur 31. Maí   

Fluttum okkur enn, að þessu sinni ekki langt. Nokkrum kílómetrum vestar við vatnið er þorp 

sem heitir Fichback eða eitthvað svoleiðis. Ákváðum að skoða aðstæður þar og hvíla okkur 

svo um helgina ef þessi staður væri góður.   



  

  
Steinunn að drekka kaffi.   

Það er nú svo að ég verð að bakka með lýsingarnar á þýsku tjaldsvæðunum því þessi staður er 

mjög góður. Hér er nóg pláss fyrir alla og það sem meira er, allt er grasigróið og nú er þetta 

bara eins og heima. Lítil baðströnd er niðri við vatnið fyrir gestina. Vísir að verslun er og 

matsölustaður er á svæðinu og þar er gott að borða.   

Af og til fljúga hér loftbelgir yfir með farþega. Þeir taka um 10 farþega og svo er tveggja manna 

áhöfn. Klukkutíma túr kostar um 350 € svo við látum öðrum þetta eftir. Þetta líður svo hér yfir 

hljóðlega.   

  
Loftbelgurinn.   

  

Sunnudagur 1. Júní.   

Slappað af í dag og kröftum safnað til næstu daga. (Kem að því seinna.)  



Svo komu hingað íslensku hjónin sem við hittum í Lindau, og voru þau hér við hliðina á 

okkur í kvöld. Þar var svo spjallað á Íslensku fram eftir kvöldi.   

  

  

   

Enn kyrr hér á stæðinu í Fichback því hér er  gott að vera. Veðrið er líka með ágætum en 

hitinn er 30 stig í forsælunni.   

Enn einu sinni komu hjónin úr Reykjavík þau Tryggvi og Valdís og eru okkur til samlætis.   

Svo bættist í hóp Íslendinganna. Enn ein hjón úr Reykjavík komu hingað og erum við því 

þrenn Íslensk hjón á stæðinu.   

Nýliðarnir eru Palli og Sibba og eru þau á glænýjum húsbíl í sinni jómfrúarferð.   

  

  
Palli og Sibba.   

  

Þriðjudagur 3. Júní     

Svo var nú kominn tími til að sjá sig meira um í veröldinni svo við fórum af stað og aðeins 

vestur með Bodensee vatninu.   

Þar heitir Meersburg. Skemmtilegur bær sem stendur í brekku við vatnið. Göturnar eru 

þröngar og húsin falleg og yfir trónir svo elsti kastali þjóðverja. Meersburg kastali frá 7. öld 

(ekki prentvilla - sjöundu öld e.k.). ..og við inn að skoða.   

  



  
Kastalainngangurinn  

  

  
Ljósakróna í loftinu.   

Í kastalum eru 28 herbergi með öllum búnaði aðallega vopnum og verjum og svo ýmsu öðru 

dóti sem þarf að vera í hverjum kastala.   

  



  
Valberg við stóra mylluhjólið.   

Eftir dagstund í þessum  fallega bæ leituðum við svo að góðu stæði og fundum fljótlega.   

Þar heitir Camping Nell í þorpinu Nussdorf, afar rólegur staður niður við vatnið þar sem vel 

var tekið á móti okkur, ungur maður vandaði sig svo við að tala við okkur á sinni fínustu 

ensku (sem var ekki svo slæm) og stjanaði við okkur á allar hátt.   

  

  
Nelli Spýtukall.   

Öldungarnir í gestamóttökunni kunnu ekki svo mikið í enskunni svo þeir héldu sér til hlés.   



Svo var kvöldverður við vatnið og yfir eftirréttinum horfðum við á útsýnið yfir vatnið og 

nutum kvöldkyrrðarinnar. Kertaljós úti í evrópumyrkrinu, eitthvað sem höfðaði til okkar eftir 

eril dagsins.   

  
Kvöldstemming við tjaldstæði Nells.    

  

Miðvikudagurinn 4 júní.   

Héldum frá Bodensee vatninu með söknuði því þar er gaman að vera. Nú þurftum við að fara 

að síga af stað norður á bóginn. Fórum í gegnum nokkur þorp og bæi en stefnan var tekin á 

Münsingen sem er rétt vestur af Ulm.   

  

  
  

Münsingen.   

Þangað er von á hópi gesta frá Íslandi og er dóttir okkar í þeim hópi. Þetta er nánar tiltekið 

unglingakór Glerárkirkju á söngferðalagi og ætlum við að hitta þetta ágætis fólk.   



Í Münsingen er húsbílastæði sem er bara malarvöllur en þar er sjálfsali fyrir vatn og rafmagn, 

svona lágmarksnauðþurftir. Ætluðum að vera á alvöru tjaldstæði en ekkert slíkt er í 

nágrenninu svo við verðum að láta okkur hafa það að vera á mölinni.   

Vantið kostar 1 € svona smá gusa og 6 tíma tenging við rafmagn annað eins. Til að fá að vera 

þar er gjaldið 5  € fyrir sólahringinn 12 € f. 3 daga og 24 fyrir 7 daga.   

  

  
Gosbrunnurinn á torginu í miðbænum. Fimmtudagur 5. Júní.  Dvöldum 

í Münsingen í dag.   

    

Litum við í verslunum í dag og kíktum á staðinn.  Ætluðum í kirkjuna í miðbænum en hún var 

læst, sú fyrsta í Þýskalandi sem við finnum læsta.   

Þotuliðið frá Íslandi kom þegar líða tók á dag og settist að í sínu húsi. Við hittum dóttur okkar 

og voru fagnaðarfundir. Hún færði okkur lestrarefni frá Íslandi og var það vel þegið.  

Þreytulegir Íslendingarnir fóru svo snemma í háttinn enda lítið um svefn að undanförnu.   

Föstudagur 6. Júní   

Vorum einn dag til í Münsingen. Kórinn og fylgarlið voru í Legolandi í dag og því lítið við að 

vera hérnamegin. Hittum svo krakkana undir kvöldið og voru allir sælir og ánægðir eftir 

skemmtilegan dag enda veðrið ágætt, sól og blíða.   

Münsingen er bær þar sem lítið er að gera fyrir ferðalanga. Ekkert tjaldsvæði er í margra 

kílómetra radíus og hefur staðurinn frekar lítið aðdráttarafl fyrir ferðamenn.   

Svo fór að rigna með kvöldinu.   

Laugardagur 7. Júní   



Fórum af svæðinu í dag  og stefndum suður á bóginn í leit að nýjum ævintýrum.   

Komum við í næsta náttstað sönghópsins sem er í suðurátt en fengum ekki betur séð en að 

búið væri að loka öllum vegum heim að staðnum í bak og fyrir. Urðum því frá að hverfa. 

Leituðum að tjaldsvæði en á þessum slóðum er ekkert slíkt að finna og endaði dagsferðin 

okkar í þorpinu Fichback við Bodensee vatnið þar sem við vorum fyrir viku síðan. Þar 

kunnum við vel við okkur, stæðið mjög gott og starfsfólk vingjarnlegt og eldar góðan mat.   

Á leiðinni að norðan stoppuðum við í þorpi sem heitir Zwiefalten. Þar er klausturkirkja ein af stærri 

gerðinni og við inn til að skoða.  Ekkert smáhýsi þetta.   

  

  
Kirkjan innan.   

Á leiðinni litum við á verðskilti bensínstöðvanna hér og þar og tókum nokkrar myndir af þeim 

til gamans. Svona til samanburðar við verðlag á bílaeldsneyti á Íslandi. Eitt vakt þó strax 

athygli að díselolían var allstaðar lægri en bensínið en slíkt tíðkast víst ekki lengur á Islandi.   



  
Dæmigert verðskilti. Sjáiði díselolían er ódýrari en á Íslandi  

  

Ferðalag okkar þessa dagana var með nokkru öðru sniði en undanfarið. Ferðin sóttist mjög 

seint. Akstur eftir Þýskum sveitavegum er afskaplega tímafrekur. Vegurinn er víðast hvar 

mjög hlykkjóttur og liggur upp og niður hálsa og hryggi. Sveitaþorp eru með fárra kílómetra 

bili og þar er hámarkshraðinn mjög lágur eins og við er að búast.   

Víst er gaman að skoða landið með þessum hætti en betra er að hafa nægan tíma ef farið er 

eftir sveitavegunum.   

Það lærðum við af þessum akstri að betra er að undirbúa leiðina sem fara skal mjög vandlega 

og sveigja hana inn á aðalleiðir vegakerfisins. Þar eru hraðbrautirnar bestar og skila manni 

hraðast milli staða.   

Svo dvöldum við á stæðinu okkar í kvöld og höfðum það náðugt eftir ljúfengan kvöldverð hjá 

gestgjöfum okkar.   

  

Sunnudagur 8 júní.   

Héldum kyrru fyrir á uppáhaldsstæðinu okkar í dag.   

Veðrið var líkar ágætt, sól og sælutíð.   

Slöpuðum af og nutum lífsins, nema hvað, svoleiðis gerir maður í fríinu sínu.   

Mánudagur 9. Júní.   



Léttum akkeri og fórum norður á bóginn aftur. Fórum nú eftir aðalveginum þótt ekki teljist 

hann nú til hraðbrauta og sóttist ferðin okkur  nú ágætlega. Stoppuðum í Dobelmühle þar sem 

krakkarnir í kórnum halda til þessa dagana. Þetta eru einskonar sumarbúðir þar sem hægt er að 

fara í leiki og umhverfið er afar skemmtilegt og hefur upp á að bjóða skemmtilega útivist fyrir 

alla.   

  

Íslendingar að leik við tjörnina.   

   

Þriðjudagur 10 júní.   

Dvöldum í Dobelmühle í dag. Veðrið var afbragðsgott, sól og blíða.   

  

Landslag í nágrenninu.   



  

Drekafluga við tjörnina.  

Unað við leiki í sólskininu, enda ekki slæmt.   

  

Varðeldur um kvöldið.   

Þrumur og eldingar á síðkvöldi svo um munaði.   

   

Miðvikudagur 11. Júní.  

Í dag fórum við hjónin í rútuferð til Fridrekshafen og vorum því þar í þriðja skiptið í þessari 

ferð.   



Við fórum með kirkjukórnum og var þetta svona safna og búðarferð.   

Í bakaleiðinni var kirkjan í Weingarden skoðuð en það er eftirlíking af dómkirkjunni í Róm en 

bara helmingi minni. Fögur eigi að síður.   

  

Altarið í kirkjunni þar sem talið er að blóð krists sé varðveitt.  

  

  

Kórinn tók lagið í kirkjunni.   

Svo var kvöldvaka hér í Dobelmühle þar sem krakkarnir í kórnum héldu uppi dagskrá. Gaman 

að því.   

Rigning í dag. Fínt, - maður var að fá sig saddan af þessu sólskini.   



  

Fimmtudagurinn 12. Júní.   

Heimferðin hófst í dag.   

Dagný dóttir okkar slóst í förina með okkur – hver vill ekki krúsa með foreldrum sínum um 

evrópu – sagði hún.   

Um það bil sem við lögðum af stað barst okkur andlátsfregn föður míns.   

Því varð að flýta för okkar heim á leið. Keyrðum því norður Þýskaland en þar sem við  vorum 

nokkuð sunnarlega var löng leið fyrir höndum. Keyrðum því 682 km í norður og áðum á 

tjaldstæði um 230 km sunnan landamæranna.   

Þar var gott að vera, kyrrlátur staður í skjóli fallegra trjáa. Staðarhaldari var mjög 

viðkunnarlegur náungi og hjá honum keyptum við svo kvöldverð sem smakkaðist afbragðsvel.   

  

Nanni á stæðinu.   

Föstudagurinn 13. Júní.   

Héldum ferð okkar áfram norðureftir í dag. Stoppuðum í landamæraverslunum í Flensborg og 

fylltum á ísskápinn. Fórum svo heim til Bjarna og Bryndísar í Vendel og erum þar í 

hlaðvarpanum hjá þeim þessa stundina.   

Höfum nú farið 1050 km á tveimur dögum. Þetta er ekki svo mikið þegar ferðast er eftir 

hraðbrautum og hægt er að halda hraðanum uppi nánast allan tímann.   

  

  

Laugardgur 14. Júní   



Fór á netið  í gærkvöldi heima hjá Bjarna og Bryndísi og keypti þar far fyrir okkur með 

hraðferju yfir til Kristjanssand í Noregi en kl 13 á þriðjudaginn þann 17.  förum við áleiðis 

heim í Norrænu í Bergen.   

Pantaði og greiddi fyrir ferjuna til Kristjanssands í gegnum netið. Að greiðslu lokinni fengum 

við bókunarnúmer sem við framvísum svo við innritun. Þetta gekk svo eftir, vandræðalaust.   

Lögðum svo af stað norður í Hanstholm en með smá viðkomu í verslunarmiðstöðinni í 

Kolding. Lítið keypt í þetta sinn en bíllinn er að verða troðinn með allskonar varningi.   

Einhverstaðar hittum við hjón frá Hollandi á ferð til Ítalíu á bíl með hjólhýsi aftaní. Þau 

sögðust ekkert kaupa nema mat á sínum ferðum því annars yrðu faratækin allt of þung.   

Hittum nokkra Íslendinga sem voru að fara um borð í Norrænu í Hanstholm á leiðinni heim.   

  

  

Höfnin í Hanstholm.   

Gistum svo á tjaldstæðinu í grenndinni og þar var sett í nokkrar þvottavélar enda fötin orðin 

nokkuð óhrein af ferðavolkinu.   

Sunnudagurinn 15. Júní.   

Um borð í ferjuna til Kristjanssand í morgun. Þetta er svona hraðferja (tvíbytna) sem fleytir 

kellingar á hafinu og veltur eftir því.  Ferðin tók því ekki nema tvo tíma. Einskonar fljótandi 

bílsatæðahús  Flott ferja en nokkuð dýrt að  fara með. 1.4oo norskar krónur að fá að fljóta með 

fyrir okkur þrjú og húsbílinn.   



  

Ferjan.   

Þegar tekið var land í Noregi var ekki um annað að gera en halda norður um. Fórum ströndina 

í átt til Stafangurs. Þessi leið er afbragðs falleg að keyra. Nokkuð seinfarin því vegirnir eru 

hlykkjóttir og líkjast mest Íslenska hringveginum. Seinfarnari samt.   

Stoppuðum á stöku stað til að taka myndir en margir fallegir áningarstaðir eru á þessari leið 

og gert er ráð fyrir að hægt sé að stoppa og til þess gerð stæði á fallegustu stöðunum.   

  

Noregur.   



  

Gamla brúin frá 1844.   

Þegar líða tók á dag leituðum við gistingar á tjaldstæði nálægt Stafangri.   

Áttum þar ágæta nótt innanum fleiri ferðalanga.   

Mánudagurinn 16. Júní.   

Byrjuðum daginn á að fara í banka til að ná okkur í klink. Hér og þar þarf að greiða vegtolla 

og gilda ekki visakort í þeim öllum.   

Héldum svo norður eftir í gegnum jarðgöng og yfir brýr og með ferjum allt til Bergen. 

Skemmtileg leið en seinfarin. Hef grun um að fröken garmína hafi farið með okkur út af 

aðalleiðinni en sumstaðar var  um einstigi að fara og varla hægt að mætast.   

Merkingar á leiðinni voru af skornum skammti og þurftum við til dæmis að spyrja til vegar 

þegar komið var að einu ferjulæginu hvert ferjan færi og hvenær.   

Gistum svo á fínasta húsbílastæði í Bergen sem heitir Bergen mobilsenter. Þetta er að vísu 

bara aflagt vöruport eða eitthvað svoleiðis og er malbikað og þokkalega snyrtilegt.  

Staðsetningin er við stóru brúna yfir höfnina ca 4 km frá ferjulægi Norrænu. Snyrtingarnar og 

móttakan er í gámastafla við hliðina, mundi nú tæplega vera liðið hérlendis af yfirvöldum.   



  

Húsbílastæðið.   

  

Rólegir á jarðgöngunum.   



  

Stóra brúin í Bergen.   

  

Þriðjudagurinn 17. Júní.   

Héldum svo um borð í Norrænu og segir svo ekki af þessari ferð meira, enda ekkert í frásögur 

færandi af sjóferðinni sjálfri. Okkur leið ágætlega á heimleiðinni þrátt fyrir nokkurn sjógang 

og velting, ekkert bar á sjóveiki og maturinn um borð smakkaðist ágætlega.   

   

Eftirmáli:  

Þessi ferð okkar hjónanna heppnaðist með ágætum. Við höfðum undirbúið hana nokkuð lengi 

og skilaði það sér vel þegar á reyndi.   

Viðskipti okkar við ferðaskrifstofunna Austfar var með miklum ágætum og eiga þeir hrós og 

þakkir okkar skildar fyrir sérlega liðlega þjónustu. Við þurftum að láta breyta bókun  okkar í 

tvígang og var það sjálfsagt af þeirra hálfu í bæði skiptin. Þar var  Sófus Jóhannsson mjög 

liðlegur þegar  á reyndi. Hafi hann bestu þakkir fyrir.   

Það er von okkar að einhver hafi haft gaman af þessu uppátæki að blogga um ferðina. Ég hef 

sjálfur lesið blogg – ferðasögur íslenskra og erlendra ferðalanga á netinu og er það oftast hin 

fróðlegasta og skemmtilegasta lesning.   

Svo viljum við þakka fyrir allar upplýsingarnar sem við fengum á bloggsíðuna okkar og  

kveðjurnar frá lesendum.    

Valberg Kristjánsson og Steinunn  Einarsdóttir   

Akureyri.   

  


