
Ferðalag okkar hjóna um Austur- Þýskaland sumarið 2013  

  

  

Þegar veturinn er í algleymingi, amstur jólanna liðið og áramótin einnig, þá fer hugurinn að leita fram á 

við og velta því fyrir sér hvað gera skuli skemmtilegt á komandi sumri. Húsbílaferðalög auðvitað. Til 

hvers er að eiga góðan húsbíl og láta hann standa ónotaðan í garðinum. Ekki aldeilis. Útlönd kannski, 

æi nei við fórum síðast í fyrrasumar. Hefurðu athugað hvað þetta kostar þetta árið?? HHmmm kannski 

maður skoði það. Jú sjáðu til,- þeir hafa lækkað fargjöldin um helming síðan í hitteðfyrra. Kannski 

maður fari bara.   
  

  

Og það varð úr að við fórum enn einu sinni á húsbílnum okkar honum Nanna út í hinn stóra heim.  Í 

þetta sinn var ákveðið að fara síðsumars en undanfarin ár höfum við farið að vorlagi, eiginlega áður en 

ferðamannatíminn byrjar í Evrópu. Kannski væri þá meira líf í mannskapnum þarna úti en stundum 

áður vorum við næstum einmana því fólk var ekki komið í frí og því lítið  um uppákomur ætlaðar 

ferðafólki. Þess er svo skemmst frá að segja að lítill munur var á þessu. Hvergi var margmenni að sjá 

og allstaðar pláss sem var auðvitað gott fyrir okkur. Ekki einusinni að við lentum í töfum á hraðbrautum 

Þýskalands en umferð hafði minnkað þónokkuð síðan í kreppunni miklu.   
  

  

Til Seyðisfjarðar var komið að kvöldlagi þann 24. júlí og lagt í stæði sem til þess eru gerð. Mikill fjöldi 

ökutækja var á svæðinu og vart hægt að ímynda sér hvernig allt þetta gæti rúmast um borð.   

  

  

  
  

Þann 25. júlí var ekið um borð í Norrænu á Seyðisfirði. Siglt var um lognsléttan sæinn og gat varla 

heitið að skipið hreyfðist á leiðinni út. Því var notalegt að slappa af og láta sig hlakka til komandi daga 

og vikna í útlöndum. Svona innanfjarðarveður á úthafinu.Ferjan var alveg full af fólki og farartækjum 

enda hásumar og annatíminn í hámarki.  

  

  
Þarna er kraðak af bílum í ferjunni og þar sem fólksbílarnir eru vinstramegin á myndinni er skábrautin 

upp á aðal bíladekkið en þarna er hún í láréttri stöðu og allt fullt. Lengst til hægri á myndinni glittir í 

íslenska sjónvarpsgreiðu á húsbílsþaki. Þetta sést ekki á útlendum húsbílum enda næst ekkert 

sjónvarp með svona gamaldags græjum þarna úti.   

  

Lífið um borð var ósköp ljúft og margt hægt að gera sér til dægrastyttingar.   

  

    



Vel fór um okkur í káetunni en í þetta sinn fengum við káetu með kýrauga eða réttara sagt glugga en 

margir kjósa það frekar vegna innilokunarkenndar. Ekkert gerði það  nú fyrir okkur því þoka lá yfir 

Norðursjónum alla leið og ekkert sást nema grámyglað hafið.   
  

Nokkrar sjónvarpsrásir voru í tækinu á borðinu en ansi var skrýtin dagskráin á sumum rásum, svefnrás 

þar sem allir sofa eða siglingarás þar sem bara sáust bátar á siglingu, ansi tilbreytingarsnautt og 

leiðilegt.   

  

  

Maturinn um borð var svona misjafn eins og gengur. Borðuðum í teríunni en þar var pizzan ekki góð, 

harðbotna og þunn en hönsnarunginn var mjög góður. Máltíðin kostaði dkr 79.- Kaffibollinn kostaði dkr.  

16.- á teríunni en dkr. 35.- á barnum. Kaffi latte var á dkr. 59.- á barnum en venjulegt dkr. 25.-  

Salatskálin á teríunni var á dkr. 39.- hvítvínið dkr. 33.-   

  

  

Á sólþilfari hefur verið komið fyrir nýjum húsgögnum - svona sófasettum úr harðplasti sem líta ljómandi 

vel út úr fjarlægð en við nánari kynni eru grjóthörð og óþægileg að sitja í. “Tvisvar veður sá feginn sem 

í sófann sest”. Heitir pottar eru í skjóli aftast og á efsta þilfari hefur verið komið fyrir fótboltavelli eða 

einhverju slíku. Net allt um  kring og yfir.  

  

 
  

  

Á síðkvöldum var svo setið á einum barnum og þar spilaði færeyskur trúbador að nafni Ólavur á Váli 

Olsen. Mjög góður tónlistarmaður. Spilaði m.a. lög eftir Bubba.  

  

Svo er skemmst frá því að seigja að við tókum land í Hirsthals í Danmörku um hádegi laugardaginn 27. 

júlí.   

  

Ókum fyrst til íslenskra hjóna sem búa þar skammt frá höfninni. Færðum þeim sendingu frá 

ættingjumheima og þáðum í staðinn danskan morgunverð að hætti innfæddra.   

  

  



  
Þarna erum við ferðafólkið ásamt ferðafélögum  okkar en við vorum samferða megnið af leiðinni.   

  

  

Héldum síðan af stað suður danskar hraðbrautir og þvílíkur munur að aka þarna á rennisléttu 

malbikinu. Maður gat leyft sér að slaka á við aksturinn og finna hvernig bíllinn líður yfir landið, 

átakalaust, laus við hristing og læti. Áð var á bensínstöð á leiðinni og keypt eitthvað í gogginn. Eftirtekt 

vakti hve vel er hugsað fyrir þörfum húsbíla og hjólhýsa á slíkum stöðum. Sérstök losunarsvæði eru 

víða við þjóðveginn þar sem hægt er að losa salerni og skólp og taka ferskvatn.   

  

  
Losunarstöð við danska hraðbraut.                    Næturstaður við skemmuhornið hjá Bjarna.   

  

  

Gistum svo í húsbílunum hjá íslenskum hjónum í Vandel þeim Bjarna og Bryndísi og var þar setið við 

íslenskt spjall um kvöldið.   

  

  

  

28. júlí.   

Héldum nú af stað suður eftir vestur Jótlandi. Byruðum á að stoppa í Olsens paradís en þar er 

skemmtilegur garður sem gerður er af einum manni og er þemað hálfbyggð mannvirki og steintegundir 

hvernskonar. Hér eru nokkrar myndir frá þessum fallega stað.   

  

  



     
Þarna má sjá hálfbyggða turna, tjarnir, íslenskt eldfjall, grænleita steintegund frá Noregi skrýtin tré, 

mosaikskúlptúra og margt fleira.   

Aðgangseyrir var dkr. 50.-   

  

  

  

  

  



Héldum nú áfram ferðinni og stoppuðum næst í Ribe. Lögðum húsbílunum við víkingasafnið á staðnum 

og löbbuðum síðan í miðbæinn. Þar var nú margt um mannin en djasshátíð stóð sem hæst og ljúfir 

tónar liðu um torg og stræti.   
  

  
Fararskjótarnir við víkingasafnið.                                Götukaffihús í Ribe.   
  

  

Haldið af stað á ný og best að koma sér suður fyrir landamærin. Renndum í gegnum danska bæinn 

Tönder. Stoppuðum ekkert þar en héldum ferð okkar áfram með stefnu á Flensborg í Þýskalandi. 

Ætluðum að fara eftir dönskum vegum austur um Jótlandið syðst en ég tók skakka útkeyrslu á 

hringtorgi og villtist suður fyrir landamærin við Tönder og lendi óvart inni í Þýskalandi. Ætlaði mér það 

alls ekki því eitt árið fórum við þessa leið og þar var vegurinn alveg afleitur, seinfarin, þröngur, ósléttur 

og hlykkjóttur. Nú bar svo við að þessi leið var einstaklega greiðfær, nýr vegur, engin hringtorg eða 

umferðarljós, nýtt malbik og við urðum fyrir vikið langt á undan ferðafélögum okkar sem fóru dönsku 

leiðina. Þar að auki var ekki nema ein beygja á okkar leið og alveg á síðustu metrunum. Biðum því 

nokkra stund áður en félagar okkar birtust. Litum aðeins í landamærabúðir á staðnum og keyptum 

nokkuð til ferðarinnar en þarna er sérlega hagstætt að kaupa  sér nesti til ferðarinnar.   
  

  

Nú var degi tekið að halla og mál að finna næturstað og lögðum við húsbílunum undir vegg hjá 

stórverslun Otto Duborg og nutum lýsingar af auglýsingaskiltum á húsveggnum hjá honum.   
  

  
Í hlaði hjá Ottó kaupmanni.                             Nágrannin heitir Poeitz og selur líka grimmt.   

  

29 .júlí.  

Litum aðeins við í nokkrum búðum eða verslunarmiðstöðvum en nú var mál að halda af stað suður á 

bóginn á vit ævintýranna. Héldum því af stað og stoppuðum ekki fyrr en í Rendsburg sem stendur við 

Kílarskurðinn. Komum okkur fyrir á gamalkunnu stæði sem er svokallað Topplatz og er nálægt 

miðborginni. Ferðafélagar okkar voru eitthvað á eftir okkur en við létum fara vel um okkur í góða 

veðrinu en hitinn var um 28 gráður og þótti okkur gott. Þarna fengum við bókina um Topplatz stæðin í 

Þýskalandi sem okkur þykir ómissandi. Notuðum daginn til að rölta um miðbæinn en annars var bara 

slakað á. Þegar leið að kvöldi hringdu ferðafélagar okkar og voru í vandræðum. Bíllin þeirra var 

  

  



straumlaus og fór ekki í gang. Þá var nú kúnstin að finna út hvar þau væru. Þetta var nokkurskonar 

ratleikur. Bað þau að lesa af götuskiltum í grenndinni. Sló því svo inn í garmínuna okkar  og eftir 

nokkrar tilraunir tókst okkur að staðsetja þau. Renndum því til þeirra og reyndust þau vera í um 4 km 

fjarlægð. Bíllin var alveg straumlaus og kunnum við engin ráð til að ræsa gripinn. Því þótti sýnt að við 

yrðum að vera hjá þeim þarna um nóttina. Lögðum af stað til baka til að sækja borð og stóla sem við 

höfðum skilið eftir á stæðinu en á leiðinni spurði Steinunn, er ekki hægt að lána þeim rafgeymi. 

Auðvitað. Snerum við á punktinum og í okkar bíl eru þrír rafgeymar svo við vorum ágætlega aflögufær 

og eftir að hafa komið einum þeirra yfir í þeirra bíl fór hann í gang og svo fórum við aftur á bílastæðið 

og gistum þar um nóttina.   

  

  

30. júlí.   

Morguninn eftir fengum við upplýsingar hjá staðarhaldara stæðisins um næsta Fiat verkstæði og fórum 

við því þangað á báðum bílunum. Það reyndist vera í næsta nágrenni aðeins hinumegin við  

Kílarskurðinn. Bifvélavirkinn var fínn kall, sagðist þurfa að panta alternatorinn en það tæki stuttan tíma.  

Yrði búinn að gera við bílinn samdægurs. Skildum því bílinn eftir og fórum svo öll  til baka á okkar bíl. 

Notuðum tímann á meðan til að ganga um miðbæinn í Rendsburg og líta í búðir og slæpast. Ekki 

leiðinlegt. Síðdegis var svo hringt frá verkstæðinu og bíllinn kominn í lag svo við sóttum hann í skyndi 

og svo dvöldum við aðra nótt á þessu ágæta stæði. Borguðum þar 13 evrur fyrir.  

  
  

  

31. júlí.   

Héldum nú af stað á ný og stefndum suður og austur á bóginn. Fyrst skoðuðum við gömlu 

járnbrautarbrúna yfir Kílarskurðinn sem er mikið mannvirki en neðan í henni hangir bílferja sem var að 

þessu sinni í viðgerð og því lokuð.  

  

Á austuleiðinni voru smá tafir sem stöfuðu af vegagerð sem GPS tækin réðu ekki við. Síðdegis komum 

við að höll einni sem heitir Ludwigslust. Stoppuðum þar dagstund og skoðuðum okkur um en þar er 

margan dýrgripinn að sjá.   



  

  
  

  
Frá heimsókninni í höllina.                                Kaffisopi í hallargarðinum á eftir skoðunarferðinni.  

   

Í kvöld var svo rennt inn á stellplatz í bænum Grabow. Fínt stæði í litlum gömlum bæ. Göngutúr í 

kvöldkyrrðinni til að skoða gömul hús í misjöfnu ástandi. Í Grabow skiptast á glæsileg gömul hús 

annars vegar og svo önnur sem hafa látið á sjá í tímans rás og enginn hirt um að halda við. Sum eru 

næstum að hruni komin og nánast bundin saman. Önnur eru glæsileg og hafa eigendur lagt mikið í að 

gera þau upp og eru þau alla jafnan til mikillar prýði. Götur eru allar fallegar, flestar steinlagðar og allt 

snyrtilegt og fínt að sjá. Gaman að sjá þessar andstæður. Síki og skurðir eru víða og eftir þeim sigla 

bátar af ýmsum gerðum.  

  

  



  

   
Á fínu húsbílastæði í Grabow                              Ráðhúsið í bænum.   
  

  
Fallegt í Grabow                                                       Friðsæl íbúðagata og húsbílar langt að komnir.  
  

1. ágúst.  

Nú var mál að halda af stað út á þjóðvegina aftur. Ekkert minna en Berlín skyldi heimsækja næst. Á 

leiðinni var ýmislegt að sjá. Mest áberandi eru skógarnir þar sem tré eru ræktuð til timburframleiðslu og 

er þar marga spýtuna að sjá. Svo eru það nýrri uppfinningar sem eru líka áberandi en það eru 

vindmyllurnar sem eru í þúsundatali hvarvetna. Ennfremur er farið að bera á sólarselluökrum þar sem 

sólarljósið er fangað í stórum stíl og því breytti í raforku. Ljósakrar mættu þeir heita. Risavaxnar raflínur 

bera við himinn og flytja orkuna síðan til neytenda. Hefðbundnir akrar eru líka þar sem bændur yrkja 

jörðina og nota til þess stórvirkar vinnuvélar.  Allt þetta setur sinn svip á landið og mótar ásýnd þess.   
  

  
Myndir sem Steinunn tók út um gluggann á húsbílnum okkar á ferð um Þýskaland.   
  

  

  

  

  



Að lokum var rennt í hlað í höfuðborginni sjálfri. Stoppað var á húsbílastæði í norðanverðri borginni. 

Þar er stæði sem flokkast undir toppplatz og er þar aðstaða með ágætum, afgirt og öruggt. Borguðum 

þar 73 evrur fyrir 3 nætur. Í kvöld komu til okkar þýsk hjón sem höfðu ómældan áhuga fyrir Íslandi, 

höfðu komið oft þangað og hugðu á enn frekari ferðir þangað. Áttu hesta frá Íslandi. Sátum saman og 

spjölluðum langt fram á kvöld.  Þau voru hafsjór af fróðleik fyrir okkur ferðafólkið úr norðurhöfum.   
  

 
Á stæðinu í Berlín.                                            Aðal töffarinn í Berlín.   

  

2. ágúst.   

Eftir stuttan göngutúr í morgunsárið komum við að nálægri lestarstöð tókum nú lestina inn í 

miðborgina. Heldur óhrjálegt var um að litast út um glugga lestarvagnsins og ekki allt fínt í stórborginni. 

En  í  miðborginni er lestarsporið neðanjarðar og því ekkert að sjá nema myrkur. Fórum úr lestinni rétt 

austan við Brandenborgarhliðið og komum upp úr lestargöngunum á fínum stað rétt austan við hliðið 

sjálft. Ekki nema smá spölur að ganga til að líta þetta fræga mannvirki augum. Veðrið var með 

afbrigðum gott, helst til heitt en hitinn var um 36 stig og því gott að halda sig í skugganum. Gengum 

undir hliðið og nutum þess að skoða þetta í krók og kring.  

  

   
  

Brandenborgarhliðið og þarna erum við hjónin í stórborginni. Sólin skein og veðrið lék við okkur á 

þessum indæla degi.   

  

  

  

  

  



       
  

Þarna er minnismerkið um helförina steinsnar frá Brandenborgarhliðinu. Stórfenglegt og áhrifaríkt 

minnismerki það.   

  

Svo var staldrað við á kaffihúsi og keypt eitthvað gott í gogginn, einnig minjagripir eins og gengur. 

Löbbuðum aðeins lengra og komum þar á Potdamerplatz sem er frægt torg þar í borg. Fjöldi fólks var 

um allar götur og ys og þys hvarvetna. Veitingastaðir buðu kræsingar úti í veðurblíðunni og ekki annað 

að sjá en fólkið kynni að meta það.  

   
Fjöldi stórbygginga er við torgið.                           Þaklausir strætisvagnar bjóða útsýnisferðir.   
  

  

Gengum nú meðfram leifum Berlínarmúrsins en þar eru minjar um það umdeilda mannvirki.   

  

  
Leifar múrsins innan girðingar.                              Ferðalangur í stórborginni - ekki frá Íslandi.  

  

  

  

  



  

Enn var talsvert eftir af deginum svo við gengum nú framhjá þinghúsi staðarins og niður að á en þar 

eru farþegasiglingar á stórum bátum fyrir forvitna ferðalanga. Og við um borð.   

  

  

  
Þinghúsið í Berlín.                                                 Fljótabáturinn sem við fórum með.   

  

Þarna var nú siglt um ána og helstu mannvirki borgarinnar litin augum. Gott að slappa af um borð og 

láta fara vel um sig í góða veðrinu. Fjöldi bygginga bar fyrir augu og fleiri en tölu verður á komið hver 

annari glæsilegri og nýtískulegri. Sigldum framhjá safnaeynni í miðborginni þar sem fjölda safna hefur 

verið komið fyrir en heimsókn þangað verður að bíða betri tíma.   

  

  
Bode listasafnið.  

   

Læt duga að setja inn eina mynd frá siglingunni og að henni lokinni var slakað á á lestarstöðinni 

meðan við biðum eftir lestinni heim. Viðburðarríkur dagur og skemmtilegur þar sem margt var að sjá.   
  

  

3. ágúst.   

Fórum öðru sinni í borgina með lestinni eins og fyrri daginn. Að þessu sinni tók á móti okkur íslensk 

kona sem er frænka ferðafélaga okkar. Settumst saman um stund á götuveitingahúsi og snæddum 

saman ljúfa máltíð. Að því loknu skildu leiðir og við fórum ásamt ferðafélögum okkar til að skoða söfnin 

á safnaeynni frægu í miðborginni. Þessi dagur var ekki síðri en sá í gær enda margt stórmerkilegt að 

sjá.   
  

Byrjuðum á að fara inn í Pergamonsafnið sem er bæði stærst og yngst safnanna miklu á safnaeyjunni 

í miðborg Berlínar. Það var gagngert reist til að hýsa tröllaukna fornmuni sem þýskir fornleifafræðingar 

sendu heim eftir ýmsa uppgrefti í vesturhluta Asíu.   

  

  

  

  

http://is.wikipedia.org/wiki/Safn
http://is.wikipedia.org/wiki/Safn
http://is.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
http://is.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADa
http://is.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADa


Pergamonaltarið er þekktasti safngripur Pergamonsafnsins og er nafngefandi fyrir safnið. Það er 

jafnframt einn allra stærsti safngripur Þýskalands  

  

  

Þá má nefna  Markaðshliðið í Míletos sem var forn grísk borg í Litlu-Asíu. Þýskir fornleifafræðingar 

fundu hliðið mikla í uppgreftri árið 1903 og fluttu það til Berlínar  

  

  

 
Pergamon altarið                                                      Markaðshliðið Míletos  

  

  
  

  

http://is.wikipedia.org/wiki/1903
http://is.wikipedia.org/wiki/1903


Istarhliðið  var eitt af tveimur meginhliðum gömlu borgarmúra Babýlons til forna, reist snemma 

á 6.öld f.Kr.  

  

Listmunir úr fílabeini                                        Söguritari og frú í gini ljónsins.  

   

Bodesafnið er nyrst safnanna á safnaeyjunni og stendur við hliðina á Pergamonsafninu. Í safninu eru 

til sýnis höggmyndir, málverk, rómversk listaverk og myntsafn. Bodesafnið er á heimsminjaskrá  

UNESCO.  

Eftir að hafa eytt drjúgum hluta dagsins í Pergamon safninu fórum við út í sumarblíðuna.  Dómkirkjan 

rís þar nærri og sjálfsagt var að líta inn í guðshúsið.   

Í loftárásum heimstyrjaldarinnar síðari stórskemmdist dómkirkjan. 24. maí 1944 varð hvolfþakið fyrir 

sprengjuregni og hrundi við það brennandi inn í kirkjuskipið. Sökum þunga þess braut það niður 

aðalgólfið og hafnaði í grafhvelfingunni fyrir neðan. Einnig brunnu allir hliðarturnarnir. Strax eftir stríð 

var aðalþakinu lokað til að varna frekari skemmda vegna veðurs. Þannig stóð kirkjan sem rústir einar 

allt til 1975. Það ár var hafist handa við að lagfæra dómkirkjuna. Hvolfþakið var þó haft talsvert 

einfaldara en það var áður. Krossinn mikli var settur á aftur. Þök hliðarturnanna voru lækkaðir um 16 

metra hver. 1983 var lokið við ytri viðgerðirnar. Var þá hægt að einbeita sér að inniviðum kirkjunnar. 

Fall Berlínarmúrsins og sameining landanna hafði engin áhrif á starfið. Því lauk 1993 og var 

dómkirkjan þá tekin í notkun á ný. 2006 var krossinn mikli tekinn niður vegna ryðs. Nýr kross var ekki 

settur á fyrr en 2008. Orgelið slapp við allar meiriháttar skemmdir. Pípurnar voru hreinsaðar og settar á 

aftur. Þær eru 7.269 alls.  
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Orgelið í kirkjunni.                                               Herkules berst við ljónin.                                 

Tók nokkuð af myndnum í kirkjunni sjálfri en þegar ég kom í grafhvelfinguna undir kirkjunni og fór að 

taka myndir af steinkistunum sem þar hvíla, hljóp einhver ólund í myndavélina mína svo allar myndir 

þar mistókust. Kannski hafa þeir sem þar hvíla viljað liggja í friði og því átt lítillega við vélina. Altént var 

vélin í fínu lagi þegar út var komið.   

Eftir skemmtilegan dag fórum við svo heima aftur með lestinni, vorum hvíldinni fegin.  

4. ágúst.   

Héldum nú ferð okkar áfram suður á við og keyrðum til nágrannaborgarinnar sem heitir Potsdam. 

Ætlunin var að skoða ýmis mannvirki í borginni. Þegar þangað kom var vandamál að finna stað til að 

leggja bílnum. Keyrðum hring eftir hring í leit að stæði en allt fullt allstaðar. Að lokum sáum við lítið 

skilti með mynd af húsbíl og rútum og við enda götunnar var hliðslá og þar innanvið vorum við komin á 

stórt og rúmgott bílastæði, að vísu gjaldskylt en hvað með það. Ferðafélagar okkar höfðu orðið á 

undan okkur að finna stæðið og urðum við því samferða á ný.Þarna er ein glæsilegasta höll 

Þýskalands, Sanssouci höllin sem gaman er að skoða. Þar var sumarhöll Friðriks 2. Prússakonungs 

og  þykir fegursta rókókóhöll Þýskalands Að vísu voru ekki líkur til að við  kæmumst inn til að skoða 

sökum mannfjölda og skoðuðum við því höllina einungis að utan og þá ekki síst hallargarðinn sem er 

stórglæsilegur. Óvenjulegt við höllina og hallargarðinn var að garðurinn varð til á undan. Það var 

Friðrik mikli, konungur Prússlands, sem gaf fyrirskipun um að breyta hæð einni í Potsdam í víngarð 

árið 1744. Í garðinum eru allskonar styttur mjög fallegar og trjágróður af ýmsu tagi, tjarnir og 

skrautmunir allskonar, mjög fallegt.   
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Steinunn við Sanssouci höllina.  

  
  

  
                           Úr hallargarðinum.   

Eftir skoðunarferð um hallargarðinn litum við inn í gamla vindmyllu sem trónir á næstu hæð. Sú er 

komin til ára sinna en hefur verið endurgerð að nokkru leyti og styrkt svo hún standi lengur.   

  

  

  

  



Myllan gamla.  

En áfram með ferðalagið. Nú héldum við lengra suður á bóginn. Þar sunnar hafði ég heft fregnir af 

risastóru gömlu flugskýli sem breytt hafði verið í vatnaparadís og nefnist Tropical island. Renndum 

þangað til að forvitnast. Satt var það skýlið er risastórt. Innandyra er allskonar sundlaugar, baðströnd, 

fljúgandi loftbelgir svo eitthvað sé nefnt, og svo er hægt að fá gistingu í herbergjum og dvelja þarna í 

vellystingum nema hvað. Meira að segja að fara í tjaldútilegu þarna innandyra. Við létum okkur nægja 

að kíkja aðeins innfyrir og líta dýrðina augum svona úr fjarlægð. Gistum svo á planinu utan við skýlið 

en þar var nóg pláss fyrir alla.   

  

  
Tropical island.   

5. ágúst.  

Dresden var næsti áfangastaður. Höfðum heyrt að af öllum borgum þýskalands væri þessi sú sem 

mest væri vert að skoða. Eftir skoðunarferðir um borgina erum við alveg sammála því. Renndum inn á 

stæði þar sem jafnframt er húsbílabúð og er fínt stæði í bakgarðinum. Borguðum 11 evrur fyrir stæðið. 

Fórum svo öll á honum Nanna í nálæga verslunarmiðstöð Elbe - park. Útifyrir er hitinn 37 gráður svo 

best er að halda sig innivið í slíkum hita.  

    

  

  

  



  
Kraðak af loftbelgjum svifu yfir þegar minnst varði og var það tignanleg sjón fyrir okkur sem ekki eiga 

þessu að venjast.   

6, ágúst “Veðurteppt” heima á bílastæðinu í dag. Hitinn var 30 og eitthvað stig svo ekki þótti gerlegt 

að fara í bæjarferð í slíkum hita. Var því deginum varið til að þvo þvotta og þesshátta sem þarf víst að 

gera þótt maður sé á ferðalagi. Undir kvöldið fórum við svo öll saman aftur á bíl ferðafélaganna í 

verslunarmiðstöðina frá í gær. Í kvöld brast svo á þrumuveður og hávaðinn var töluverður og 

ljósblossarnir eftir því.  

  

   

Á stæðinu við bílabúðina í Dresten.   

  

7. ágúst  

Nú var mál að færa sig nær miðborginni og líta hana augum. Keyrðum því húsbílana spölkorn og fórum 

suður yfir Elbu og fundum okkur bílastæði inn á milli hárra trjáa nálægt fljótsbakkanum. Nokkuð 

nýstárlegt var að keyra eftir götunum í miðborginni eftir sporvagnateinum en vagnarnir eiga víst erfitt 

með að víkja fyrir okkur útlendingunum þegar mæst er. Slapp þó til.   

  

  

  



Frá stæðinu var svo bærileg gönguleið í miðborgina. Þegar þangað kom urðum við ekki fyrir 

vonbrigðum, allar stórkostlegu byggingarnar með frúarkirkjuna í hásæti blöstu við og dvöldum við 

drjúgan tíma í miðborginni.   

Frúarkirkjan er þekktasta kirkja borgarinnar og stendur við markaðstorgið Neumarkt í miðborginni. Hún 

var reist 1726-43 í barokk-stíl. Hún tók við af eldri kirkju sem vígð var Maríu mey en var of lítil fyrir 

vaxandi fólksfjölda. Núverandi kirkja er úr sandsteini og er rúmlega 91 metra há. 1945 gjöreyðilagðist 

kirkjan í loftárásum og voru rústir einar í nær 50 ár. 1994 hófst endurbyggingin og voru notaðir í hana 

gamlir steinar og nýir saman. Það sést á kirkjunni í dag. Upphaflegu steinarnir eru sótsvartir, þeir nýju 

ljósir. Kirkjan var vígð á ný 2005 í beinni útsendingu sjónvarps. Frúarkirkjan er einkennisbygging 

Dresden.  

  

  
  

Á leið í “bæinn”                                                    Ríkisráðhúsið í Saxlandi 

  

Áætlanir ferjanna á Elbu                                        Aðal borgarhliðið milli Elbu og miðbæjarins. 

          

Að aðalgatan frá fljótinu  upp í miðbæinn                       Kvenleg stytta        Frúarkirkjan í öllu sínu veldi.  

  

  

    



  
Ferðalangarnir í hallargarði Swinger hallarinnar í Dresten  

  

       Sögumaður ásamt konu sinni í baðhluta Swingerhallarinnar.      Hallargarðurinn.  

  

     Óperuleikhúsið í Dresten                                      Hofkirkjan í Dresten  

  

  



   

Listasafn borgarinnar og ein af gullstyttum á þaki þess.   

  
Hluti langrar veggmyndar í Ágústsstræti.         Þetta gat ég ekki leikið eftir.   

  

8. ágúst.   

Næsta morgun var farið aftur í borgina og nú beint um borð í fljótabát og fórum í fjögurra tíma siglingu 

um Elbu.   

  

  
Ferjurnar sem sigla á ánni með farþega fyrir vægt gjald.  

Eftir siglinguna var skroppið sem snöggvast í bæjarrölt en svo var mál að halda af stað á ný og finna 

sér nýjan næturstað. Fyrir valinu varð tjaldstæði syðst í Drestan sem heitir Mocritz. Þar er allskonar 

þjónusta í boði enda verðið eftir því. Eftir all krókótta leið gegnum íbúðahverfi Dresten fannst það loks 

með dyggri leiðsögn hennar Garmínu en stundum var manni farið að blöskra allar beygjurnar og 

krókaleiðirnar sem við fórum.  

  

  

  

  

  



9. ágúst.   

Nú var haldið í austurátt þar sem er þjóðgarður sem liggur á landamærum Þýskalands og Tékklands. 

Þetta svæði einkennist af fjalllendi sem alsett er klettastrípum sem eru trúlega gamlar goskeilur sem 

myndast hafa fyrir árdaga mannkyns. Stoppuðum þar sem heitir Bastei en þar er manngerð brú sem 

hlaðin hefur verið milli klettadranganna en þaðan er ægifagurt útsýni yfir Elbu og héruðin þar um kring. 

Fengum okkur langan göngutúr um þetta svæði og virtum fyrir okkur dásemdar náttúrunnar.   

  

Útsýni yfir Elbu frá Bastei brúnni.  

 

  

  

  



  
Bastei brúin og umhverfi hennar. Stórkostlegt.   

  

Eftir skoðunarferð um svæði var farið að hellirigna svo við héldum áfram austur undir landamærin og 

áðum í þorpi sem heitir Sebnitz. Stæðið var við gamla sundlaug og frekar fábreytt aðstaða en nóg fyrir 

okkur. Friðsælt og skjólgott í rekjunni. Fannst heimamenn taka nokkuð stórt til orða með að kalla 

staðinn Turist information senter en það var skráð stórum stöfum á sundlaugarhúsið.   

  

  
Stæðið í Sebnitz                                                      Útsýni - aldrei þessu vant.   

  

  

  



 10. ágúst.   

Næsta dag héldum við áfram okkar för og héldum nú niður að Elbu og ætluðum síðan að keyra upp með 

því og yfir landamærin inn í Tékkland. Á kortinu var merktur vegur niður Kinzingthal dalinn og við þangað. 

Eftir stutta ferð eftir dalnum sem er mjög fallegur á að líta komum við að vegtálma en vegurinn hafði farið í 

sundur í nýafstöðnum stórrigningum og urðum við því að snúa við sömu leið til baka. Fórum til baka í 

gegnum þorpið sem við  gistum í og síðan var ekki um annað að ræða en velja veg sem var utanvið 

þjóðgarðinn en lá samt niður að fljótinu. Sú ferð gekk mjög vel og fengum við að njóta nokkurs útsýnis í 

staðinn. Á nokkrum stöðum hafa verið gerð útskot á veginum þar sem hægt var að stoppa og virða fyrir 

sér útsýnið en slíka staði er allt of sjaldan að finna í Þýskalandi. Áðum í litlu þorpi niður  við fljótið sem 

heitir Bad Chandau en stoppuðum stutt þar.   

                 

Flóðamörk í þorpinu við fljótið                                   Falleg stytta  

Fórum svo næst yfir landamærin og inn í Tékkland. Á landamærunum stoppuðum við stuttlega og litum í 

landamærabúðir svona til að sjá hvernig tékkar búa. Keyptum lítilræði af vistföngum og minjagripum.  

  

   

Séð inn í Tékkland                                                Við landamærabúð Tékklandsmegin  

  



Héldum svo áfram upp með fljótinu og sveigðum síðan frá því í bæ sem heitir Hrensko og leiðin lá nú upp í 

hæðirnar og enduðum svo í bæ sem heitir Mezni Louka og dvöldum á tjaldstæði þar. Stæðið kostaði 21 

Evru.  

   
Íslenskar húsfreyjur á tjaldstæðinu í Mezni Louka  

  

11. ágúst.  

Eftir næturdvöl á tjaldstæði bæjarins héldum við aðeins til baka þar sem gönguleið liggur frá þjóðveginum 

til staðar sem heitir Chezka Bráná sem er náttúruleg steinbrú risastór og stendur hátt yfir landið í kring. Er 

þetta mjög vinsæll ferðamannastaður. Lögðum húsbílunum á útskoti við veginn og síðan var gengið inn í 

skóginn. Heldur var þetta nú á fótinn en skógarstígurinn var greiðfær og fjöldi fólks var þarna á ferðinni. 

Veðrið var nokkuð gott, bjart og þurrt en nokkuð svalt í byrjun en hlýnaði þegar á daginn leið. Þetta var 

fyllilega erfiðisins virði og ógleymanlegt að skoða þennan stað.   

  

  

  
Hótel sem einusinni var rekið þar er nú notað fyrir málverkasýningar en nægilegt fannst mér nú að líta 

bara út um gluggann. Svo var kaffiterían sérlega falleg innanstokks.   

Svo er að líta á steinbrúna stórkostlegu sem móðir náttúra hefur svo listilega skapað. Sannarlega 
ómaksins virði að ganga hingað uppeftir.  

  

  



   
  

  
Útsýni frá tindinum.                                                                  Svo voru vegvísar svo enginn villtist.   

Er við komum til baka kom lögregluþjónn í heimsókn og tjáði okkur að þarna mætti ekki leggja bílum að 

viðlögðum sektum. Tók hann því af okkur ökuskírteinin og héldum síðan til baka til bæjarins niðri við fljótið 

þar sem hann vísaði okkur á stað þar sem hægt var að skipta evrum fyrir tékkneskar krónur. Greiddum við  

svo stöðusektina og fengum ökuskírteinin okkar til baka og óskaði hann okkur síðan góðrar ferða á sinni 

fegurstu þýsku. Héldum við nú aftur inn í Þýskaland ögn niður með Elbu og stoppuðum á tjaldstæði þar 

sem heitir Köningstein og hvíldum við þar um nóttina eftir viðburðarríkan dag.  

  



  
Á tjaldstæðinu í Köningstein - kastalinn í baksýn og svo eru glæsileg umferðarmannvirki.   

  

12. ágúst.   

Næst var að taka hús hjá þeim í Leipzig. Héldum rakleiðis þangað eftir sveitavegum og gekk ferðin vel 

sem fyrr. Stæðið er  í garði sem er nálægt miðborginni en of langt til að ganga þangað. Geðþekk kona 

vísaði okkur á næstu kjörbúð með því að hjóla á undan okkur og keyptum við þar inn eitthvað matarkyns. 

Á nálægum veitingastað snæddum við svo kvöldverð og  var maturinn ágætur og verðið bara gott. Gistum 

svo þessa nótt í rólegu umhverfi.  

  

13. ágúst.  

Núvar ferðin ni heitið til að skoða miðborgina og ekki síst járnbrautarstöð staðarins sem ku vera sú stærsta 

í öllu landinu.   

Gestgjafinn, viðkunnanlegur kall sem vinnur hjá bæjarlestunum sagði okkur hvernig best væri að fara inn í 

miðborgina, - með lestunum auðvitað, svo var hann rokinn í vinnuna.   

      

      

  

  



  

Hér eru svo myndir frá járnbrautarstöðinni í Leipzig og svo ein úr miðborginni.   

14. ágúst.   

Byrjuðum daginn með að fara hjólandi til að skoða minnismerkið um þjóðarbardagann mikla. Klifum upp 

minnismerkið innanfrá en þar eru tröppurnar um 500.Völkerschlachtdenkmal er 91 metra hár minnisvarði 

um hina miklu orrustu sem átti sér stað við Leipzig er sameinaðir herir bandamanna sigruðu heri 

Napoleons eftir hrakfarir þess síðastnefnda í Rússlandi. Eftir hrakfarir Napoleons í Rússlandi veturinn 

1812-13 dró til stórorrustu við Leipzig. Frakkar höfðu lagt leið sína til Saxlands, enda var konungur 

landsins vilhollur Frökkum. Saxar gengu í raðir Frakka, en andspænis þeim stóðu Prússar, 

Austurríkismenn, Rússar og jafnvel Svíar. Fleiri þjóðarbrot voru í báðum liðum, en fræðimenn telja að um 

600 þús manns hafi tekið þátt í þessari orrustu. Hún stóð í þrjá daga, frá 16. – 19. október 1813. Það var 

ekki fyrr en á þriðja degi að bandamenn náðu að hrekja Frakka á brott, en þetta var mesti ósigur 

Napoelons fram að þessu á orrustuvellinum.Þetta er stórfenglegt mannvirki og erfitt að trúa sínum eigin 

augum hvað mannskepnunni kemur til hugar að búa til. Til baka komum við aumir í afturendanum eftir 

hjóltúrinn en þetta var sannarlega erfiðisins virði.  

 

Svipmyndir frá minnisvarðanum og svo var litið inn á stríðsminjasafn sem er þar líka.   

  

                             

  



Að þessum ævintýrum loknum keyrðum við til bæjarins Quedlingburg sem er í útjaðri Harz fjallasvæðisins. 

Gistum þar á dýrindis húsbílastæði í afbragðsgóðu veðri í fallegum gömlum bæ. Auk þess var stæðið 

ókeypis og öllum heimilt að dvelja meðan plássið leyfir. Fengum tvö síðustu stæðin, - heppin. Göngutúr í 

miðbæinn í kvöldkyrrðinni.   

  

Á bílastæðinu í Quedlingburg                              Margt gamalla fagurra húsa.  

                             

Einkennilega málað hús í Quedlingburg                            Ráðhús staðarins.  

  

  
Vandamál bæjarins fært í stílinn í götulistaverki.   

    



15. ágúst.  

Héldum nú áfram ferðinni og stefndum upp í Harz fjöllin. Staðurinn í þetta sinn heitir Brunlage, stórt 

húsbílastæði í miðjum frumskóginum. Ekkert útsýni og allt á kafi í trjám. Engar myndir.   

16. ágúst.  

Keyrðum næst til Sullenberg og áðum á fínu stæði með fínu útsýni yfir nærliggjandi dal. Í dalnum er fallegt 

vatn, reyndar manngert því það er myndað af stíflu sem var gerð til að virkja fallvatnið í dalnum. Mjög víða 

á þessu svæði eru slíkar stíflur og uppistöðulón sem hafa verið gerð til að virkja þau fáu megawött sem til 

falla á svæðinu. Gengum um þorpið í kvöldkyrrðinni og skoðuðum húsin sem flest eru stórglæsileg en hið 

sama verður ekki sagt umgöturnar sem eru hræðilegar.   

  

Eitt fallegasta stæðið sem við fundum í Þýskalandi.                       Svo er hér fulltrúi nornanna sem ættaðar 

eru héðan og árlega brenndar á báli víðsvegar um Evrópu á Jónsmessu.  

  
Á leið niður úr Harz fjöllunum Kárahnjúka-hvað.  Fallegt hótel í fjöllunum.   

  

17. ágúst.   

Næsti bær var Goslar. Byrjuðum á að skoða gamla námu sem heitir Rammelsberg. Fórum þar djúpt í 

jörðu og skoðuðum námuna í fylgd með heimamanni sem leiddi okkur um iður jarðar.   

   

  



  
Rammelsberger námurnar.                                  Í iðrum jarðar  

  

Eftir heimsókn í námuna keyrðum við inn í bæinn Goslar og lögðum húsbílunum á stæði í göngufæri við 

miðbæinn. Skruppum svo í miðbæinn og vorum þar til kvölds.  Stór miðbær, falleg hús og fullt af fólki 

en allar verslanir voru að loka svo við sátum bara á kaffihúsi og nutum lífsins. Heldur þótti okkur hjónum 

ónæðissamt á þessu stæði sem var eiginlega bara venjulegt bílastæði, umferðarniður mikill,  svo við 

fluttum okkur á tjaldstæði skammt frá og þar var mikið rólegra mannlífið.  

  
Falleg hús í Goslar.  

18. ágúst.   

Renndum við í Goslar á ný og kvöddum ferðafélagana en þau þurftu að halda heim á leið þar sem þau 

áttu að mæta í skip viku á undan okkur. Við áttum því nokkra daga eftir og um að gera að nýta sér það.   

  

Héldum nú á eigin vegum á Steinhuder Meer eða Steinhundinn eins og við köllum staðinn upp á 

íslenskuna. Þar höfum við komið oft áður og því kunnug á væðinu. Samt var ýmislegt þar sem við áttum 

eftir að skoða nánar. Náðum þar í lokin á helgarhátíð og voru þar fleiri þúsund manns á svæðinu. Nokkur 

skemmtiatriði voru enn eftir og náðum við að sjá sum þeirra. Fjölmörg sölutjöld voru á svæðinu og margt 

fallegra gripa boðin til sölu.  

  

  



  
Á Steinhundinum var margt um að vera.  

  

19. ágúst.   

Byrjuðum á að líta við í nágrannaþorpinu Grabsen og  fórum þar í skóbúð sem við höfðum stundum áður 

komið í. Gerðum þar mjög góð kaup í skótaui af ýmsum gerðum. Svo varlitið í nærliggjandi 

verslunarmiðstöð. Skýfall. Aftur gist á Steinhundinum enda notalegt að hvíla sig þar eftir ferðaflakk 

undanfarnar vikur.   

  

20 ágúst.   

Húsbílabúð er er austan við vatnið í þorpi sem heitir Rubenberge. Þar fékk ég nýtt afturljós á Nanna en 

annað ljósið er orðið skemmt af raka.   

Svo fórum við vestur fyrir vatnið en þar er áhugaverður staður helgaður risaeðlum fornaldar. Margar 

eftirmyndir hafa verið gerðar af öllum mögulegum forneðlum og á einum stað eru varðveitt fótspor eftir 

þessa risa sem mótast hafa í sandstein.  

   
Steinunn við safnið                                                 Valberg litli.  

      

  

  



  
Gamli dinosarus rex.                                           Gömul spor.  

  

Eftir skemmtilegan dag var aftur gist á “hundinum” og í kvöld var labbað í bæinn eftir álasamloku og 

kannski einhverju fleiru.   

  

  

21. ágúst.   

Daginn næsta var haldið á vit nýrra ævintýra og nú var Bremen í sigti. Ekið rakleiðis þangað og stoppað á 

fínu stæði í miðborginni á eyju sem er í fljótinu sem rennur í gegnum borgina.   

Spölkorn er að labba í miðborgina en það tók ekki langan tíma enda ekki nema rúmur kílómetri að fara. 

Þegar þangað kom átti ég í vandræðum að halda neðri kjálkanum á sínum stað þar sem allar 

byggingarnar í miðborginni gat að líta hver annari glæsilegri. Gengum um miðborgina þvers og kruss og 

litum í búðir og söfn. Listalífið blómstrar hvarvetna og gat að líta listamenn úr allskonar greinum við iðju 

sína. Eftir vel heppnaðan dag í borginni fórum við aftur heim í húsbílinn okkar og gistum þar yfir nóttina í 

öruggri vörslu og góðu yfirlæti.  

  

  

   
Fljótið                                                                  Ráðhúsið í Bremen.  

  

  



  
Steinunn á torginu. Péturskirkjan í baksýn.          Rolandsstyttan - er á heimsminjaskrá Unesco  

  
Listasmiðja í miðborginni                                   og svo er hér styttan af Brimaborgarsöngvurunum.   

  

  



  
                             Yfirbyggð verslunargata í Bremen.   

22. ágúst  

Sól og blíða í dag sem og aðra daga hér um slóðir. Löbbuðum öðru sinni í borgina og að þessu sinni 

fórum við um borð í fljótabát og sigldum niður eftir Weser í útsýnisferð. Marg fallegt að sjá og bara 

notalegt að eiga rólegan dag um borð í bátunum og hvíla sig á öllu labbinu. Í kvöld fórum við út að borða á 

nálægan veitingastað niðri við fljótið. Þar er líka svona baðströnd sem var fjölsótt af heimafólki og ekki síst 

börnum.  

  

   
Llöndunarkrani einn af mörgum við Bremenhaven  Sporvagn í miðborg Bremen  

  
Þak yfir útimarkaði í Bremen                                 Baðströnd og veitingahús við fljótið.  

  

23. ágúst  

  

  



Í dag ver sólarlaust en hlýtt. Næsti viðkomustaður er lítil bær sem heitir Stade og er á bökkum Elbu.  

Fórum inn á fínasta húsbílastæði sem er í topp klassa og kostaði ekki nema átta og hálfa evru. Gengum 

spölkorn í bæinn og þar gat að líta mjög gamlan og fallegan miðbæ með mörgum minjum um verslun hér 

fyrr á öldum. Litum í búðir og slæptumst á kaffihúsum og lifðum frábæru ferðamannalífi. Slakað á á þessu 

fína stæði enda veðrið mjög gott á okkar mælikvarða.   

 

Fallegt hús og verslunarmiðstöð                                              Forn bryggjukrani  

  

   

Farið var að grafast undan einu húsinu svo það þurfti að stífla skurðinn og rétta af. Ráðhúsið.  

    

Götumynd í Stade                                                     Götulistamenn   

   

  



  
Umhverfi Stade.   

  

24. ágúst.  

Annar dagur í Stade. Sældarlíf í þýskum smábæ - ekkert að því. Litum við í búðum og keyptum svolítið af 

fötum á barnabörnin enda verðið hagstætt.   

25. ágúst.   

Nú var kominn tími til að haska sér norður á bóginn. Við þurftum að komast yfir Elbu og engin brú er hér á 

þessum slóðum svo við þurftum að fara upp með ánni og til Hamborgar og fara þar yfir eða öllu heldur 

undir fljótið. Eftir það var leiðin greið eftir hraðbraut A 7 sem við höfðum oftsinnis farið eftir. Sveigðum 

skyndilega til austurs og stoppuðum á bílastæði þar sem heitir Eckernförde sem er lítill bær við 

samnefndan fjörð. Eftir skemmtilega gönguferð í miðbæinn þar sem litið var í verslanir og kaffihús eins og 

venjulega. Eftir dagstund í bænum héldum við áfram í áttina að Kiel og renndum inn á húsbílastæði þar 

sem Kílarskurðurinn liggur að Eystrasaltinu. Fengum fínt stæði með útsýni yfir skurðinn þar sem 

skipaumferðin er stöðugt upp og niður. Mátti þar sjá allskonar fleytur stórar og smáar á ferðinni flyta hina 

ýmsu hluti eins og gengur. Fín nótt í hópi margra fleiri húsbíla.   

  
Á hraðbrautum í Hamborg  

  

Göngin undir Elbu                                              Skip á leið í Kílarskurðinn  

  

  

  



26. ágúst  

Ekki fórum við inn í Kiel í þetta sinn en héldum norður með firðinum þar sem ólympíuþorp var reist á 

sínum tíma í tilefni íþróttaleikanna. Þar gat að líta risastóra skútuhöfn og fjölmörg hótel og aðrar 

byggingar. Heldur var nú samt dauflegt mannlífið og ekki spennandi að sjá svo við héldum ferð okkar 

áfram eftir svolítinn þvæling um þorpið.   

Stefnan var nú sett á Schleswig sem er þar ögn inn í landinu. Þar vissi ég um gamla höll Gottorf sem vert 

væri að skoða. Ekki varð ég fyrir vonbrigðum með hana enda lesið mig til um staðinn.   

  

 

Gottorf höllin og Nanni litli.                                          

  

  
Ferðalangur frá Íslandi að virða fyrir sér safngripina.  

  

  



   
  

  

  
Innanstokksmunir í höllinni.   

Eftir dágóðan tíma í höllinni renndum við niður í miðbæinn og fengum okkur pláss á stóru húsbílastæði við 

höfnina. Þar var mikill fjöldi húsbíla og gaman að vera innanum alla hina. Smá göngutúr inn í miðbæinn í 

kvöld og svo var bara hvílt og lesnar fréttir að heiman á internetinu. Stórhríðarspá heima segir þar og því 

notalegt að kúra sig hér í veðurblíðunni. Langar ekkert heim.  

  
Húsbílastæðið í Scheswig                                                                Kirkjan í náttmyrkrinu.  

27. ágúst  

Röltum aftur í miðbæinn og skoðuðum bæjarbraginn. Héldum síðan af stað og stefndum á Flensburg. 

Komum við í verslunarmiðstöð og húsbílabúðum því okkur vanhagaði um eitt og annað smálegt í bílinn. 

Enduðum daginn í bakgarðinum hjá Skandic þar sem eru nokkur stæði fyrir húsbíla og ódýrt að vera.  

  

  

  



   

Miðborg Flensborgar  

  

28. ágúst.   

Yndislegt veður ennþá hér um slóðir. Keyrðum á húsbílnum okkar inn í miðborgina og stoppuðum á stæði 

sem heitir Kleine exe og er ókeypis fyrir alla. Skildum bílinn eftir og löbbuðum niður í bæ. Dvöldum þar 

dagstund í aðalverslunargötunni og keyptum eitt og annað fyrir okkur og barnabörnin.   

Eftir skemmtilegan dag í borginni fórum við aftur í bakgarðinn hjá Skandic og vorum þar síðustu nóttina 

okkar í Þýskalandi að þessu sinni.   

  

29.ágúst  

Eftir vel happnað ferðalag á þýskri grund héldum við norður á bóginn eftir hraðbrautum Danmerkur og 

komum við í stórri verslunarmiðstöð i Kolding. Þar gerðum við nokkuð góð kaup í fötum á okkur og 

vöruúrvalið þar er með ágætum og verðið ekki mjög hátt.   

Eftir heimsóknina þangað héldur við heim til Bjarna og Bryndísar í Vandel og gistum þar sem fyrr við 

skemmuhornið heima hjá þeim. Var okkur boðið til kvöldverðar hjá þeim sem og stundum áður.   

30. ágúst.   

Héldum nú af stað í síðasta spölinn til Hirsthals um 200 km leið. Skoðaði Norðursjávarsafnið á staðnum en 

það er stórt sjávardýrasafn og hið merkilegasta.   

  

Í Norðursjávarsafninu í Hirsthals  

  

  



  

Frá Norðursjávarsafninu í Hirsthals                         Gist á stæðinu við pósthúsið í Hirsthals  

  

Fundum okkur bílastæði skammt frá pósthúsi staðarins og löbbuðum aðeins í miðbæinn. Kíktum við í kaffi 

til Jóhönnu og Kristjáns sem þar búa og þau löbbuðu síðan með okkur í miðbæinn aftur til að sýna okkur 

það helsta sem okkur hafði sést yfir áður. Gaman að því.   

  

 

Lýkur svo þessari frásögn af þessu ferðalagi um meginlandið að þessu sinni.   

  

  



  

Eftirmáli. Heimferðin.   

Þegar komið var um borð í ferjuna var hægt að slaka á eftir stórkostlegt ferðalag. Gaman var að fylgjast 

með mannlífinu um borð. Hafið var fremur úfið og öldurnar skörtuðu hvítu slöri sem flokkar fugla gerðu sér 

að leik að svífa yfir líkt og brimbrettakappar úr mannheimum. Svo var ýtt úr vör. Fólk sem hafði tekið sér 

sæti sólarmegin á  þilfari og notið blíðunnar þusti á fætur þegar skipið snerist í innsiglingunni og 

vindgusturinn feykti öllu lauslegu svo hver mátti passa sinn hatt, klút eða pilsfald svo eitthvað sé nú nefnt. 

Skondið að sjá. Flokki eldri borgara var smalað saman á sólarþilfari og svo var lesið fyrir það svona líkt og 

á dvalarheimilunum. Eitt parið rýnir í lesmál og hann réttir henni það til að skoða og lesgleraugun fylgja 

með. Kona nokkur sem stendur í horni setustofunnar andspænis mér lengst í burtu tekur annað slagið til 

máls og hefði ég skilið hennar tungumál hefði ég greint orðaskil en hljóðið barst horna í millum á 

óskiljanlegan hátt. Sólargeislar sindra á haffletinum áður en sólin hverfur í sæinn. Tákrænt fyrir okkar 

ferðalag sem senn er nú á enda. Einstaka fugl fylgir skipinu um stund en lætur sig svo hverfa inn í næsta 

öldudal.   

Ferðalagið með skipinu heim gekk ljómandi vel að undanskildu því að mikill öldugangur var á leiðinni og 

barðist skipið sífellt niður í ölduna að framanverðu svo það hristist stafnanna í milli. Slík voru lætin að 

síðustu nóttina tolldi ég vart í koju og bjó ég um mig á rúmdýnunni á gólfinu. Þar voru lætin heldur minni 

og gátum við sofið bærilega þrátt fyrir hávaðann. Þykir fullreynt að sjóveiki er ekki að herja á okkur hjónin 

á hafinu. Stoppað var dagstund í Færeyjum á heimleiðinni og tafðist brottför þaðan því beðið var eftir að 

vaður lagaðist á hafinu en ölduhæð var þar með mesta móti.   

Segir svo ekki meir að ferðum okkar að þessu sinni. Að öllu leyti heppnaðist þetta ferðalag með ágætum, 

ekki síst er að þakka ferðafélögum okkar sem reyndust okkur vel og nutum við þess að þau höfðu 

undirbúið þessa ferð varðandi áningar og ákvörðunarstaði og nutum við góðs af því. Hafi þau okkar besta 

þakklæti fyrir samfylgdina. Svo er bara að hreinskrifa þessa sögu þegar heim er komið upp af rissblöðum 

og myndskreyta til síðari tíma en langir vetrarmánuðir ættu duga til þess.   

  

  

Valberg Kristjánsson og Steinunn Einarsdóttir ferðalangar á húsbílnum Nanna.   

  

  

 


