Ferðasaga okkar hjóna um evrópu 2012
Enn einu sinni lögðum við af stað til útlanda á húsbílnum okkar. Í þetta sinn var stefnan
tekin suður á bóginn til landanna við botn Adríahafsins. Heldur kuldalegt var um að litast
á Seyðisfirði þegar þangað kom en eins og áður urðum við að flýta för okkar austur
vegna slæmrar veðurspár og þurftum við að sæta lagi að komast austur til að lenda ekki
í óveðrinu enda ekki fýsilegt að ferðast í húsbíl í vondu veðri. Rúllað var austur yfir öræfin
og eftir stutt stopp á Egilstöðum fórum við yfir Fjarðarheiðina og komum til Seyðisfjarðar í
þokkalegu veðri. Notuðum tímann þar til að undirbúa ferðina betur, skoluðum út
neysluvatnstankana og fylltum á ný með fersku íslensku lindarvatni sem hvergi finnst
betra. Bílnum lagt á tjaldstæðinu og stungið í samband við rafmagn og búið um sig eftir
bestu getu. Ekki voru fleiri húsbílar á stæðinu í þetta sinn en par gisti þarna í tjaldi og
þótti okkur ekki fýsilegur kostur það. Gamall trukkur bættist í “hópinn” daginn eftir og
virtist fær í flestan sjó og lagði hann afsíðis.

Torfærutröll, Veðurspáin gekk svo sannarlega eftir og í fjóra daga urðum við að dvelja í húsbílnum
okkar í mjög slæmu veðri, norðaustan hríðarbyl og frosti meðan við biðum eftir ferjunni.
Okkur leið samt bærilega þar sem bíllin var í sambandi við rafmagn og gátum við haldið
góðum hita inni þar. Verst var rokið sem buldi á bílnum og vaggaði hann til og frá svo
stundum var erfitt að festa svefn. Stigum við ölduna og var þetta ágætis aðlögun fyrir
sjóferðina. Færðum við því bílinn og settum í skjól við þjónustuhúsið og þar var kyrrara.
Tröllið kom á eftir okkur og tjaldbúarnir fengu inni í þjónustuhúsinu.
En öll él birtir upp um síðir og þegar Norræna birtist var komið þokkalegt veður en napurt
var og snjór niður undir sjó. Farfuglarnir fögnuðu veðurblíðunni með söng og lóan
spókaði sig við höfnina eins og ekkert hefði í skorist. Litum við hjá sýslumanni og skildum
eftir atkvæði okkar í komandi forsetakosningum, komum svo við á bensínstöðinni og
tókum með okkur kvöldmatinn sem húsráðendur á staðnum elduðu og var það hinn besti
matur. Svo í kvöld leit tjaldvörðurinn í heimsókn og spjallaði við okkur um stund, geðugasti kall og gestrisinn.

Bílaflotinn á bryggjunni.
Svo var bara að leggja í hann. Við keyrðum um borð og þar var rúmt um okkur, varla
nokkur bíll, hvað þá húsbíll svo það var næstum einmanalegt um borð ólíkt því sem við
áttum að venjast í fyrri ferðum. Færeyjar risu úr sæ og ljóst var að innfæddir höfðu ekki
farið varhluta af norðanhretinu og snjór var niður í miðjar hlíðar og ferkar kuldalegt eins
og heima. Því var best að halda sig innandyra í Norrænu og virða fyrir sér útsýnið út um
gluggana. Lítið bættist við af ferþegum í Færeyjum og því var rúmt um okkur sem fyrr.

Þegar sunnar dró komu í ljós farþegaskip á langri siglingaleið og gaman var að fylgjast
með þessum risum sem hurfu inn í sólarlagið.

19 Maí.
Svo var tekið land í Danmörku kl 10.30 að þessu sinni í Hirsthals. Eftir að hafa náð áttum
þar komum við til íslenskra hjóna sem þar búa og færðum þeim sendingu frá
ættingjunum í heimalandinu. Þáðum hjá þeim morgunverð á danska vísu, rúgbrauð að
hætti innfæddra og heita lifrarkæfu.
Södd og sæl héldum við svo suður á bóginn eftir dönsku hraðbrautunum með stefnuna á
Fjón en þar býr frænka mín og hennar fjölskylda. Færðum þeim einnig sendingu að
heiman frá ættingjunum þar. Þarna komum við okkur fyrir og nutum veðurblíðunnar en
hitinn var komin í 20 stig og því viðbrigði frá landinu kalda í norðri. Eftir kvöldverð og
spjall fram eftir, gistum við í bílnum okkar í innkeyrslunni hjá þeim.

Í Langeskov á Fjóni

+ 20 stig C°

Brúin á Litlabelti.

19. maí.
Sólin skein í allan dag og gaukurinn galaði í morgunsárið og dúfurnar kurruðu í trjánum.
Við kvöddum um hádegið og héldum suðureftir á ný.
Fórum til baka yfir Litlabeltisbrúna og suður eftir Jótlandi og stoppuðum ekki fyrr en í
Flensborg í Þýskalandi. Þar fórum við í landamærabúðir og keyptum vistir af öllu tagi til
ferðarinnar eins og hægt var.
Gistum svo í bakgarðinum hjá Scandic í Am Oxerstrasse 17, sem er húsbíla- og
útilífsbúð. Þar er allt í lagi að vera, kostar 5 evrur og þar er aðstaða til að taka vatn og
losa skólp og rafmagn er á staðnum.

Í bakgarðinum hjá Skandic

Í heimsókn hjá Förde park

Löbbuðum svo til baka í eina landamærabúðina þar sem er ágætis veitingahús og
snæddum þar biximat að hætti danskra.

21.maí.
Litum við aftur í fleiri landamærabúðum og húsbílabúðum og keyptum lítilræði til viðbótar.
Komum aðeins við í Förde park sem er stærðar verslunarmiðstöð og vöruúrval á
hagstæðu verði.
Nálægt miðborg Flensborgar er stórt bílastæði sem kallast Kleine exe. Við þangað og
lögðum bílnum. Þaðan gengum við svo í miðbæinn og litum við í göngugötunni. Hér eru
tvær myndir úr miðborginni.

Svo þegar við vorum búin að fá nóg af borgarmenningunni þá var bara að drífa sig í
sveitina. Fórum spölkorn suðurfyrir Flensborg og stoppuðum á húsbílastæði (stellplatz)
þar sem var gamall kall sem átti í okkur hvert bein. Talaði enga ensku en það gerði
ekkert til. Aðbúnaðurinn á stæðinu var nú ekki upp á marga fiska, en sveitakyrrðin var
ósvikin og og notalegt var að gista þar hjá þeim gamla. Þar voru og líka dönsk hjón á
suðurleið og við spjölluðum saman allt kvöldið.
Svona var gestamóttakan gamla manninum. Og svo erum við dönsku hjónin þarna hlið
við hlið.

Gestamóttakan við Rörup - sand

Stæðið í Rörup sand.

22. maí
Kvöddum gestgjafann og hann leysti okkur út með gjöfum. Dýrindis drykkjarfantur og
sitthvað fleira. Færðum okkur austur að Eystrasaltinu og stoppuðum á skútustæði sem
heitir Gelting. Þarna er griðarstaður fyrir skútufólk í litlu sjávarplássi þar sem engin er
þjónustan utan hafnarskrifstofan sem er fremst á skútubryggjunni sem nær langt út í
sjóinn en þangað áttum við ekkert erindi nema vera úti í góða veðrinu en hitinn er 25 stig
svo þetta er allt í lagi. Jú og svo er þarna hótel en þangað eigum við heldur ekkert erindi.

Frá Gelting. Hafnarskrifstofan

Lífolíuakur við Eystrasaltið.

23. maí.
Færðum okkur til suðurs meðfram ströndinni, litum við á tjaldstæði Kleinwabs en snerum
frá, þar var allt of þröngt og ekkert útsýni. Ennfermur organdi vinnuvélar og ekkert
spennandi að vera þar.
Enn lengra sunnar er tjaldstæði sem heitir í Ludwigsburg. Þar er hátt til lofts og vítt til
veggja og nóg pláss fyrir húsbíla á sér stæði utan aðalsvæðis. Gott að vera hér. Fórum í
göngutúra úti í náttúrunni og hjólatúra og góða veðrið lék við okkur 22 gráður og sól.

Á stæðinu í Ludwigsburg

24. maí
Í næsta nágrenni er bær em heitir Echrenförde. Fundum okkur bílastæði nálægt
miðbænum og litum í búðir eins og stundum áður. Fengum okkur far með túristalestinni
um bæinn og keyrðum hring um svæðið.

Í Echrenförde
Um 25 km vestar var húsbílastæði sem hét Shlesvik. Eftir hringsól til að komast þangar
blasti við skilti sem sagði að þetta stæði væri ekki lengur starfrækt og okkur óskað góðrar
ferðar. Vonbrigði. Þá var ekki um annað að gera en finna sér annað stæði hið snarasta
því degi var farið að halla.
Ögn sunnar er bóndabær þar sem bústofninn virðist vera aðallega húsbílar. Þar heitir að
Jagel. Á stóru sléttu túni var nóg pláss fyrir fjölda húsbíla, umgirt stærðar varnargörðum
sem myndu gefa íslenskum snjóflóðavarnargörðum ekkert eftir. Svo sem ágætt að vera
þar en heimilishundurinn, - stóri rottveilerinn kom í heimsókn og sagði “wúfff”, nokkrum
sinnum svo froðan slettist. Okkur leist ekki á blikuna en hann gerði okkur ekkert annað
en að skelfa okkur svolítið.
Í kvöldmatinn var svo svínasnitsel og karamellubúðingur með súkkulaðiívafi - eða var það
öfugt, - skiptir ekki máli. Notalegt að sofna með fuglasöng í eyrunum.
25. maí.
Meira af fuglasöng. Haninn á bænum lét skoðun sína í ljós í dagrenningunni. Eða
kannski var hann að segja hænunum fyrir verkum þann daginn. Ekkert hægt að sofa
frameftir en það gerði ekkert til því veðrið var gott og tími til kominn að haska sér á fætur.

að Jagel
Færðum okkur suður á bóginn á fínt húsbílastæði í Rendsburg en þar höfðum við áður
verið nokkrum sinnum og þekktum þar svolítið til. Stæðið Topplatz er í miðjum bænum og
stutt að labba í göngugötuna í miðbænum.

Þarna eru skemmtilegar verslanir en spölkorn er í matvöruverslunina og við tókum okkur
langan göngutúr til að kaupa í matinn, en það var vel þess virði því verslunin var
glæsileg. Garmína vísaði veginn af stakri nákvæmni eins og venjulega þótt nú væri hún í
vasanum. Hér sést ekkert af ferðafólki nema þjóðverjar og er þeim sumum starsýnt á
bílnúmeraplöturnar okkar; “Ísland” og svo er patað í allar áttir. Rólegt kvöld hér í
húsbílnum og Steinunn prjónar og ég hef það hlutverk að leysa úr flækjunni á garninu.
Íslenskir geisladiskar snúast í spilaranum en það er ekki venjulegt hér á bæ.
26. maí
Héldum kyrru fyrir í Rendsburg. Góða veðrið helst enn, sól og sumar. Skrapp í hjóltúr um
nágrennið og skoðaði mig um. Villtist að vísu um götur Rendsburgar en þær eru svo
einkennilega hannaðar að það er ekkert út og suður, hvað þá austur og vestur. Að þessu
sinni var ég með kort í vasanum og gamla aðferðin vísaði veginn að þessu sinni. Á leið
minni hjólaði ég þar sem gömul járnbrautarbrú liggur yfir Kílarskurðinn og er þetta mjög
sérkennilegt mannvirki úr fortíðinni og gleymist engum sem séð hefur. Neðan í henni
hangir kláfferja í stálvírum og ferjar fólk og bíla yfir sem vilja. Stærðar skip sigla svo undir
og flytja varninginn heim eða þannig. Svo horfðum við á söngvakeppni evrópskra
sjónvarpsstöðva í tölvunni okkar í kvöld.

27. maí.
Byrjuðum daginn á að þiggja heimboð íslenskra hjóna sem búa í nálægu þorpi en
þangað voru komnir ferðafélagar okkar að heiman sem lögðu af stað viku á eftir okkur en
hyggjast slást í för með okkur þarna suðureftir. Stoppuðum dagstund og þáðum
morgunverð og ræddu um heima og geima eins og siður er þegar hist er í útlöndum.
Virtum fyrir okkur mjög fagurt útsýnið af svölunum hjá þeim og áttum skemmtilega
dagstund þarna hjá þessari indælu fjölskyldu. Nálægt hádeginu var svo ferðin hafin af
alvöru suðureftir. Nú vorum við sem sé í samfloti með félögum okkar en þau eru vön
ferðalögum í Þýskalandi og víðar. Við upphaf ferðar ókum við hjónin á eftir þeim og létum
garmínu ráða ferðinni. Stærðar flutningabíll skaut sér inn á milli okkar og byrgði útsýnið
um stund svo ég ók framhjá vegamótum þar sem átti að beygja. Garmína var nú snögg
að reikna út nýja leið og við héldum henni möglunarlaust. Ferðafélagarnir voru nú horfnir
út í buskann og ekkert samband náðist við þau en við vorum með litlar talstöðvar til að ná
sambandi. Við keyrðum því eins og ekkert hefði í skorist og héldum upp á harðbrautina
A7 og sveigðum svo í suður í átt að Hamborg. Þar í borg liggur leiðin undir fljótið Elbu og
er um nokkur jarðgöng að velja þegar þar að kemur. Völdum akrein nokkuð til hægri en
leiðin undir fljótið er stutt og fljótlega sá í dagsbirtu hinumegin. Svo skemmtilega vildi til
að ferðafélagarnir komu upp undan fljótinu úr næstu göngum við hliðina á okkur og
keyrðum við samsíða um stund á sitt hvorri akbrautinni. Nú var gott talstöðvarsamband
milli bílanna. Ótrúleg tilviljun og skemmtileg. Héldum síðan ferðinni óslitið áfram eftir A7
og stefndum á Göttingen en þar er húsbílastæði sem er rétt hjá sundlaug staðarins.
Dvöldum þar í nótt og höfðum það fínt. Göngutúr um nágrennið í kvöldblíðunni.

Útsýnið frá heimili íslendinganna.

- Á ferð suður hraðbraut A7

28 maí.
Haldið áfram suður eftir Þýskalandi í dag og stefndum á stað sem við þekktum ekkert og
höfðum engar væntingar til. Ætluðum bara að stoppa yfir nótt og halda svo áfram. Ókum
um 300 km og því kærkomið að hvíla sig. Þessi staður Burgbernheim, kom okkur svo
sannarlega á óvart, er í litlu þorpi í útjaðri þjóðgarðs að ég held og er kjörinn
útivistarstaður fyrir náttúruunnendur. Bílastæðið er allt hellulagt og allt mjög snyrtilegt.
Lítil krá er á staðnum (rétt hjá minigolfvellinum) og seldi veitingar. Keyptum okkur pitsu
en hún var nú mesti óþverri, þ.e. ristaðar samlokusneiðar með kjötkássu og einhverju
fleiru. Rauðvínið, eitthvert heimabrugg, borið fram í vatnsglasi, var í stíl við þetta og varð
okkur ekkert gott af þessari máltíð, en niður fór hún samt. Í nágrenninu er síðan
skemmtilegt svæði, kjörið til gönguferða og útivistar. Hið næsta er skordýrasafn þar sem
allskyns skordýrum er búinn staður til að búa í. Þar við er svo völundarhús úr runnum
sem eru til klipptir og í miðjunni er lítill pallur sem er kjarninn í völundarhúsinu. Við
þangað inn og ekki var stór vandi að rata þar sem slóð hafði myndast í grasinu og vísaði
rétta leið. Til baka taldi ég skrefin mín og voru þau um 300. Þarna var margt fleira að
skoða og dvöldum við góða stund áður en við héldum áfram.

Umhverfi staðarins er afbragðsfallegt.

Þarna er fallegt landslag,

rauðvín og pizzusneiðin, glæsilega framborin.

29. maí.
Héldum nú af stað í síðasta hluta Þýskalands og stefndum á Garmich- Partenkircen.
Nú fór að sjást til fjalla en Alparnir komu hægt og sígandi í ljós. Leiðin lá eftir Beyern
héraði, gegnum Oberammergau og svo höfðum við viðkomu í klausturkirkjunni Ettal og
stoppuðum þar um stund. Höfðum áður komið þar og litið inn í helgidóminn. Einnig
komum við í ostabúðina sem er þarna rétt hjá og “keyptum beint af bónda” ostakökur og
eitthvað fleira gómsætt en úr búðinni sjálfri er útsýni yfir ostagerðina á neðri hæðinni.
Komum svo í Garmich undir kvöld og fórum beint á stórt húsbílastæði sem er við
skíðalyftu í hlíðinni ofan við bæinn. Höfðum áður komið þangað og var okkur staðurinn
að góðu kunnur, enda nægt pláss og þjónustan prýðileg.

Klausturkirkjan Ettal
Á leið í miðbæinn eftir skógarstíg. Hæsta fjall
Þýskalands er í bakgrunni Sügspitse og þar er hægt að fara upp á topp með strenglyftu
(kláfi) en það er ekki fyrir lofthrædda svo við látum öðrum það eftir.
30 maí
Slökuðum á og hvíldum okkur nokkuð eftir ferðina suður Þýskaland sem var nokkuð stíf
síðustu daga. Gerðum því ekkert stórvægilegt í þetta sinn enda Ítalía framundan og best
að spara kraftana til næstu daga. Litum þó í bæinn eins og venjulega. Ennþá er fína
veðrið og gaman að rölta um nágrennið sem er afar fallegt hér nyrst í Alpafjöllunum.

Athygli vekur afbragðsfallegar veggskreytingar hér um slóðir. Svo má ég til að birta mynd
af styttu sem sýnir naktar stúlkur í sturtu. Sannkölluð bæjarprýði.
31. maí
Nú var kominn tími til að halda ferðinni áfram suðureftir. Fórum aðeins austureftir og
stoppuðum um stund á 5 stjörnu tjaldstæði þar sem við Steinunn gistum nokkrar nætur
fyrir nokkrum árum. Héldum svo í átt að Austurríki í gegnum þorpið Mittenwald og svo yfir
fjallaskarð og svo niður snarbrattan sneiðing sunnanmegin í skarðinu og keyrðum síðan
rakleiðis á hraðbraut í gegnum Innsbrucke og þaðan upp í Brennerskarðið. Þar liggur
leiðin yfir Evrópubrúna sem er eitt hrikalegasta mannvirkið á þessum slóðum. Handan
brúarinnar er áningarstaður með flottu veitingahúsi og nokkrum verslunum við
þjóðveginn. Keyptum minjagripi og snæddum hádegisverð og virtum fyrir okkur útsýnið
sem er mjög fallegt þarna.

Evrópubrúin og svo sjáum við niður á hraðbrautina sem liggur suður eftir
Brennerskarðinu.

Þarna er setið að snæðingi og útsýnið er ekkert slor.
Hraðbrautin um skarðið er mjög fín og skilaði okkur suður til Ítalíu fyrr en varði.
Austurríkismegin greiddum við 8 evrur fyrir þeirra hlut af brautinni en Ítalíumegin kostaði
ferðin 12 evrur. Ferðin gekk bara nokkuð vel þrátt fyrir þónokkra umferð en það var ekki
til tafa. Stoppuðum lítið á leiðnni en nú var farið að hitna í veðri svo um munaði. Hitinn
var kominn yfir 30 stig og nú vantaði okkur loftkælingu í bílinn. Öfunduðum ferðafélagana
af slíkum munaði sem er í þeirra bíl.
Léttum ekki ferðinni fyrr en við norðurenda Gardavatnsins í bænum Riva en þar komum
við á tjaldstæði þar sem heitir Camping Garda en þar ræður ríkjum kátur kall sem talar
bara ítölsku og fingramál en það gerir ekkert til. Þarna er mjög þröngt að athafna sig á
húsbíl en þá er bara að smeygja sér með lagni án þess að reka bílinn í og það tókst jú
alla ferðina enda heimamenn liprir að hliðra til svo við kæmumst.

Hér má sjá íslendinga á ferð ásamt gestgjafanum á Camping Garda. Svo er Steinunn á
rölti niður við Gardavatnið.
1. júní.
Héldum kyrru fyrir hér í Riva del Garda í dag. Löbbuðum um bæinn lítið eitt og svo niður
að vatninu sjálfu. Þar er mjög fallegt á að líta, fjöllin gnæfa yfir og allt um kring og eru
sveipuð dularfullu mistri sem gerir allt umhverfið dulúðlegt. Angan af blómum fyllir vit og
framandi fuglasöngur ómar um loftið seint og snemma. (nema hænan í næsta garði, hún
gaggar á íslensku). Margt hér mjög framandi, tré og blóm sem sjást ekki norðar í álfunni.

Nýstárlegt umhverfi fyrir íslendinga af norðurhjara. Röltum upp á hamarinn sem skilur
bæina Torbole og Riva. Þetta er 360 m hár klettahöfði, girtur hömrum á annan veginn en
skógi vaxinni hlíð með hótelum hinu meginn. Bratt var að ganga en útsýnið er fagurt sem
og víðast hvar hér um slóðir. Gaman að var hér.

Rólegt er hér á tjaldstæðinu, staðarhaldarinn, fjörugur kall kemur af og til á
rafmagnsreiðhjólinu sínu og syngur “o sole mio” og sér fram á frekari viðskipti við
ferðafólkið úr norðurhöfum.

Göng milli Riva og Torbole

Risavaxin tré -

Útsýn yfir Torbole

útsýni yfir Torbole

Stígur á milli bæjanna

og framandi blóm á Ítalíu.

2. juní.
Yfirgáfum staðinn og vertinn (sem talaði bara ítölsku) sagðist gráta svo mikið að hækkaði
í Gardavatninu þegar við færum.
Keyrðum suður með Gardavatninu að vestanverðu eða í gegnum Látrabjargið eins og ég
nefndi staðinn. Leiðin liggur þar sem vatnið er hömrum girt og liggur því vegurinn utan í
klettunum eða í gegnum þá. Jarðgöngin eru sjálfasagt um 20 á þessari leið, - hætti að
telja þegar ég var komin í gegnum 18 göt. Erfið og krefjandi leið á stórum húsbíl. Eigi að
síður fóru þarna stórar rútur og því ekki ástæða fyrir okkur að kvarta. Ætluðum að stoppa
í bænum Limone en þar fannst ekkert stæði þrátt fyrir nokkurn undirbúning þar að
lútandi. Stoppuðum um stund á stæði við veginn sem ég hafði séð á Google earth, en þá
kom kall og rak okkur í burtu og sagði þetta vera einkastæði. Þrengslin í umferðinni voru
mjög mikil og ekki bætti úr skák að gangandi umferð og ekki síst hjólandi voru víða til
trafala.
Suður með vatninu þar sem klettunum sleppir tekur við sléttara landslag með hæðum og
ásum. Stoppuðum á útskoti við veginn þar sem ávaxtabóndi - arabískur að uppruna seldi afurðir sínar og gerðum við góð kaup á ýmsum ávöxtum þarna í sveitasælunni. Fyrr
en varði vorum við komin aftur niður að vatninu og á tanga við suðurenda vatnsins er
bær sem heitir Sirmione. Á nýmóðins bílastæði utarlega á tanganum komum við okkur
fyrir innanum hundruðir annara bíla og húsbíla. Erindið var að skoða gamla bæinn sem
er yst á tanganum og gamla kastalann sem þar er en hann er frá um árið 1200. Þarna
var mjög gaman að stoppa og skoða sig um og líta á mannlífið en þarna er fjölmennt og
skrýtið samfélag heimamanna og ferðamanna. Þrátt fyrir þrengslin og margmennið
keyrðu heimamenn innanum fólkið og allt gekk snuðrulaust fyrir sig. Keyptum minjagripi
og gengum um gamla bæinn og fórum upp í kastalaturninn og útsýnið þaðan er
meiriháttar. Heimsókn þangað má ekki sleppa ef menn eiga leið um þetta svæði. Gistum
svo hér á stæðinu í nótt.

Þarna er Steinunn nálægt borgarhliðinu.

Svo er hér kastalinn sjálfur.

Ísbúðin á staðnum sem er á heimsmælikvarða. Svo er hér útsýni yfir skagann.
3. júní.
Færðum okkur aðeins lengra vestur með vatninu að sunnanverðu og tókum okkur stöðu
á húsbílaplani í bænum Peschiera sem er við útfallið úr vatninu sem rennur þar til suðurs
eftir Pó sléttunni. Þar er reyndar tjaldstæði sem heitir Bella Italia og er bara glæsilegt.
Litum aðeins á bæjarlífið en þar höfðum við hjónin komið fyrir nokkrum árum og vorum
því búin að sjá staðinn áður. Litum við á nærliggjandi strönd og spókuðum okkur í
veðurblíðunni en hitinn hér um slóðir er svona um 30 stigin. Stundum rignir og það mikið
svo maður verður að sæta lagi svo maður verði ekki holdvotur. Sátum útivið í kvöld í
stuttbuxum og bol og spjölluðum um lífið og tilveruna. Viftan í topplúgunni í bílnum
gengur öll kvöld svo bærilegt sé inni þar.

Þarna er innkeyrslan að tjaldstæðinu

og svo er hér útsýni við Peschieraströnd.

4. júní.
Og þá fór að rigna svo um munaði. “Suður um höfin” heyrðist í útvarpinu að hætti
innfæddra og var það við hæfi. Keyrðum nú austur fyrir vatnið og norður með því
spölkorn og renndum inn á alvöru tjaldstæði við bæinn Lazise nánar tiltekið þar sem
heitir Belvedere. Var kominn tími á að setja í þvottavél og þess háttar. Veður skánaði
þegar á daginn leið og í kvöld var notalegt að dvelja á stæðinu innan um ferðafólk sem
að mestu voru þjóðverjar en þeir sækja mikið hingað suðureftir og segja að hér sé veðrið
“stabílla” eins og einn orðaði það. Lásum ávexti af trjánum sem við vitum ekkert hvað
heita en starfsmaður á stæðinu sýndi okkur hvernig ætti að gera þetta. Ávextir þessir
voru girnilegir og bragðgóðir mjög.

Á stæðinu í Lasize. Ávaxtatréð til vinstri.

Ávextirnir

5. júní.
Færðum okkur aðeins norðar og nær bænum á annað tjaldstæði svo ekki var nema smá
göngutúr í miðbæinn. Hér er fullt af fólki aðallega Þjóðverjar. Við Steinunn löbbuðum í
bæinn sem er múrum girtur miðaldabær með þröngum götum og fallegum húsum og þar
eru margar verslanir fyrir ferðamenn. Hitinn er um 30 stig svo það er bara notalegt að
vera úti. Við vatnið er hægt að leigja sér báta með eða án ræðara. Tjaldsvæðin hér á
ströndinni eru fleiri en bændabýlin í sveitinni og hingað þyrpist ferðafólk og nýtur
dvalarinnar í fallegu umhverfi og góðri þjónustu heimamanna.

Útsýn yfir vatnið til bæjarins Garda

Svo er hér kastali í Lasize heitir Scaligero

6. júní.
Fórum öðru sinni í bæinn en hér var nú kominn farandmarkaður sem flæddi um allar
götur. Markaður þessi fer milli bæjarfélaga hér við vatnið og er ákveðna vikudaga í
fyrirfram ákveðnum bæjarfélögum. Margt var um mannin og margt að sjá. Keyptum ekki
mikið enda verðlagið frekar óhagstætt. Sátum frekar á götukaffihúsum og sötruðum kaffi
eða sleiktum ís allt eftir geðþótta. Dæmalaust notalegt líf.

Steinunn á góðri stundu í Lazise

Götumarkaðurinn

7. júní
Í dag fórum við enn norðar og lögðum bílnum á húsbílastæði í miðjum Gardabænum.
Stutt var að labba niður að vatninu þar sem mannlífið er mest og bærinn hvað flottastur,
útsýnið yfir vatnið og fjöllin í kring gera þennan stað að þeim fallegasta við vatnið. Áttum
góðan dag hér.

Hingað kom svo hópur af Íslendingum, þar á meðal systir mín og hittum við þau og áttum
skemmtilegar stundir saman.

Í bænum Garda.

Ferðafélagar okkar

Bærinn Garda við samnefnt stöðuvatn á Ítalíu.

8. júní.
Feneyjar. Þangað komum við í dag eftir ökuferð austur á bóginn. Leiðin liggur eftir brú
svo hægt er að aka alla leið út í eyjar og vorum við þangað komin laust eftir hádegið. Þar
hefur verið gerð sérstök eyja fyrir þarfasta þjóninn og eru þar stærðar bílastæðahús og
stæði fyrir rútur og húsbíla. Lögðum bílnum þar og héldum síðan inn í borgina.

Þarna er brúin sem tengir Feneyjar við land. Svo eru hér íslendingar á ferð í Feneyjum.
Tókum sporvagn sem gegnur á einu spori eftir brú og liggur inn á fyrsta torgið þar. Greitt
er fyrir farið með vagninum með einni evru í sjálfsala og svo er leiðin greið inn í borgina.

Endastöðin fyrir sporvagninn inn í borgina.........Sporvagninn sjálfur.

Þegar þangað kom var bara að kynna sér samgöngumáta heimamanna sem er að mörgu
leyti frábrugðinn öðrum borgum en þarna gengur strætó eins og í hverri annari stórborg.
Vagnarnir eru öðruvísi að því leyti að þeir fljóta á síkjunum en götur í borginni eru af
skornum skammti og því auðveldara að komast leiðar sinnar siglandi. Tókum einn slíkan
bát og flutum með honum alla leið inn á Markúsartorgið þar sem Markúsarkirkjan er.

Um borð í „strætó“ á Grand kanale.

Dæmigerð „götumynd“ í Feneyjum.

Þar var nú margt um manninn eins og nærri má geta. Litum sem snöggvast inn í
helgidóminn sjálfa Markúsarkirkjuna. Þarna er allt stílað upp á ferðamanninn og eru
ferðamannaverslanir allstaðar, ennfermur sölubásar útivið og veitingahús hvarvetna.

Markúsarkirkjan á samnefndu torgi í Feneyjum.
Settumst við borð á einu fínasta útiveitingahúsi staðarins og keyptum okkur litla máltíð.
Þar gengu þjónar um beina og lifandi tónlist fullkomnaði stemminguna. Veitingarnar voru

þær bestu sem við höfum smakkað og urðum við ekki fyrir vonbrigðum að neinu leyti.
Verðið á þessu var að vísu nokkuð hátt, bara svimandi hátt, en þetta var hverrar krónu
(evru) virði, enda ekki á hverjum degi sem maður þiggur veitingar á slíkum stað. 50 evrur
fyrir okkur tvö.

Kirkjuturninn

Veitingastaður á torginu

Á Markúsartorgi

Eitt af síkjunum.

Ein af minjagripabúðunum.

Fórum síðan gangandi til baka eftir þröngum og krókóttum götum og stefndum á Rialto
brúna sem liggur yfir Stórasíki. Öll þessi dýrð sem fyrir augu bar var einum of mikið fyrir
aumar sálir úr norðurhöfum sem hafa aldrei litið aðrar eins gersemar sem þarna eru
falboðnar. Þar ber að nefna Feneyjakristalinn sem ber af að öðrum listaverkum
ólöstuðum. Það sem maður sá á leiðinni yfirfyllti öll skilningarvit svo við vorum orðin
mettuð af allri dýrðinni þegar þangað kom.

Rialto brúin

Grand kanale (stórasíki)

Sátum góða stund á veitingahúsi og hvíldum okkur. Tókum svo vatnastrætó til baka eftir
stórasíki (Grand kanale) og síðan lestina og komum heim í bíl um kvöldið. Frábær ferð
um borgina. Gistum svo á stæðinu í nótt.
9. júní.
Við hjónin löbbuðum nú öðru sinni í bæinn eða að Rialto brúnni í þetta sinn. Skoðuðum
enn meira af dýrðinni og tók ég fjölda mynda af þessu dýrindi. Tókum svo vatnastrætó til
baka og fórum sömu leið heim í bílinn sem beið okkar á stæðinu góða.

Ooo sole miooooo........................................Gersemar í búðarglugga.

Glæsileiki í helgidóminum

Feneyjakristallinn í allri sinni dýrð.

Þarfnast ekki skýringa.
Eftir alla þessa skrautsýningu var mál að halda ferðalaginu áfram. Keyrðum því upp á
meginlandið og tókum stefnuna eftir sveitavegum norður fyrir botn Adríahafsins með
stefnuna á Slóveníu. Nokkur spölur er þetta og því var best að gista eina nótt á leiðinni
þangað. Sveigðum því suður að ströndinni þar sem er ferðamannabær og heitir Bibione
eða með öðrum orðum BB1. Þetta er ferðamannabær sem gerir út á túristana og hefur
upp á að bjóða gríðarlega stórar baðstrendur með tilheyrandi aðstöðu fyrir sólarfíkla.
Gestrisnin var með ágætum og við gistum þar á fjögurra stjörnu tjaldstæði eina nótt.
Þarna var verðlagið í hærri kantinum á öllu svo best var að stoppa ekki of lengi.

Fallegt torg í Bíbione

Húsbílarnir stæðinu.

10 júní
Ekki var nú mikill svefnfriður í morgun, máfarnir garga - dráttarvélarnar slétta sandinn hekkið slegið - hundarnir gelta - nágrannarnir ræða málin - börnin líka - dúfurnar kurra
hér í trjánum. Hér heitir Villaggi o Turistico. O, jæja þetta var nú samt ágætt. Nú var
haldið af stað aftur og keyrt austur fyrir Adríahafið og komið inn í Slóveníu síðdegis.
Renndum í hlað í fyrsta bænum sem komið er að og heitir Koper og er niðri við
Adríahafsströndina, nánar tiltekið í nágrannaþorpinu sem heitir Ankaran. Þarna er fínt
tjaldstæði og verðlagið allt annað en á Ítalíu. Kostaði 10 evrur fyrir manninn.
Ferðamannaskatturinn var að vísu til viðbótar upp á 51 evrusent en þetta var ódýrt miðað
við ítalina.

Útsýn frá Ankaran til beggja handa, og þarna sést yfir til Koper sem er eini hafnarbærinn í Slóveníu

11. júní.
Hvíldum okkur á þessu stæði í dag eftir nokkuð stíft ferðalag síðustu daga og könnuðum
næsta nágrenni og hvernig er að dvelja í framandi landi. Virðist mjög gott að vera hér,
viðmót fólksins er mjög gott, gestrisið og kurteist við okkur norðanfólkið úr íshafinu.
Verðalag er hagstætt, - lesist ódýrt og flest á góðu verði. Fórum út að borða í kvöld og ég
pantaði mér kalkúnarétt á sundlaugarbarnum og var hann vel útilátinn og smakkaðist
mjög vel.
12. júní
Fórum í bæinn (Koper) með strætó. Farið kostaði 85 sent. Koper er afar sérstakur bær.
Þar skiptir á milli gamla bæjarhlutans sem er hefðbundinn með gömlum húsum, þröngum
götum og skuggasundum. Allt eftir bókinni. Hins vegar er nýrri bæjarhlutinn mjög
nýtískulegur með breiðum strætum og torgum, nýlegum stórbyggingum,
verslunarmiðstöðvum og allt mjög flott og fínt. Byrjuðum á að labba í gamla bæinn.
Skoðuðum í verslanir við göngugötuna sem var nú ekki í breiðara lagi. Litum inn í skóbúð
í göngugötunni og á meðan við stoppuðum þar gekk á með gríðarlegu þrumuveðri svo
jafnvel heimafólki blöskraði og sagði þetta ekki vanalegt. Urðum innlyksa í skóbúðinni
góða stund meðan veðrið gekk yfir og máttum við góðfúslega dvelja þar. Stúlkan í
afgreiðslunni stóð í ströngu við að þurrka af gólfinu því lítil árspræna hafði gert sig
heimakomna í götunni og vætlaði inn svona hér og þar. Mikið hagl fylgdi þessu veðri og
þegar upp stytti og við gátum farið út var haglið víða á götunum. Þetta var svo kröftugt að
haglið hafði rifið lauf af trjánum og voru bílar ataðir í laufi sem hafði skolast af trjánum.

Eitt gamla torgið í Koper og svo er hér göngugatan eftir regnskúrinn.

Flottasta torgið í Koper

og svo er banki of Koper - engin smábygging.

Dæmigerð nýmóðins verslunarmiðstöð bæði utan og innanhúss.
Keypti mér linsu á myndavélina og fékkst hún þar í sérverslun og kostaði lítið. Fórum
svo heim að lokinni kaupstaðarferð í leigubíl sem kostaði 11 evrur.
Umhverfið var sannarlega vert að skoða. Ýmislegt mjög framandi bar fyrir augu svo sem
gróður og dýralíf. Þarna nálægt var svolítið verndarsvæði fyrir slíkt og gengum við niður
að ströndinni og skoðuðum það sem náttúran hafði upp á að bjóða. Nokkrar myndir hér.

13. júní.
Nú var kominn tími til að færa sig á næsta áfangastað sem er gamall bær úti á tanganum
sem skagar fram í Adríahafið og heitir Piran. Í nálægu dalverpi í gögnufæri frá borginni er
húsbílastæði sem við stefndum á. Þar heitir Fiesa. Ókum út með ströndinni eftir bæði
nýtískulegum vegum og einnig þröngum slóðum sem lágu upp og yfir hæðirnar sem skilja
bæina þarna á ströndinni. Húsbílastæðið var á gömlum húsgrunnum, þar sem einu sinni
hafa staðið hús en trúlega brunnið fyrir all nokkru. En allt í lagi að vera þar þótt þetta væri
ekki alveg það nýtískulegasta. Þarna er afar fallegt og gaman að vera og skoða
umhverfið og stærsti kosturinn var að þetta var í gögnufæri við gamla bæinn Piran.

Þarna er víkin fyrir neðan Fiesa

og svo er hér gönguleiðin yfir til Piran.

Svo var bara að rölta yfir og líta alla dýrðina þar. Gengum meðfram ströndinni í góða
veðrinu og nutum hverrar stundar enda útsýni yfir Adríahafið afbragðs fallegt.
Piran er mjög sérstakur bær, stendur yst á tanganum og er gamall bær að mestu leyti og
girtur af með fornum múrvegg sem hefur haldið óvininum frá þarna í gamla daga. Þarna
skiptast á gömul hús, þröngar dimmar götur svo maður getur teygt hendurnar á milli
húsanna, (prófaði það) og svo eru hins vegar sólbjartar götur og torg við ströndina með
veitingahúsum, hótelum, krám og minjagripabúðum.

Yfirsýn yfir Piran

Á sólríku aðaltorginu í Piran annarsvegar og hinsvegar í dimmu skuggasundi skammt frá.

Piran í allri sinni dýrð.

Athygli vakti að innfæddir nota afbrigði af íslenska fánanum okkar í allskonar merki fyrir
sig.

Hluti virkisveggjarins og útýn til Króatíu.

Múrinn mikli á hæðinni.

14. júní.
Nú erum við í Portoroz - baðstrandarbæ sem er mörgum íslendingum að góðu kunnur.
Þar eru hótel, spilavíti, krár og minjagripaverslanir á hverju götuhorni og baðstrendurnar
eru í miðbænum og hér er krökkt af fólki. Við erum með bílana á tjaldsvæði úti við sjóinn
og í göngufæri við miðbæinn. Hér er gott að vera. Veðrið leikur við okkur en tæplega 30
stig eru og sól flesta daga svo þetta getur ekki verið betra.

Portoroz í kvöldhúminu.

Við hjónin á góðri stundu.

Löbbuðum öll í miðbæinn og litum í búðir og skoðuðum okkur um. Tókum svo taxa til
baka því þetta var í lengsta lagi að labba báðar leiðir.
Á eftir var svo sullað í sjónum og tekinn smá sundsprettur í volgum sjónum enda
veðurblíðan með eindæmum allavega á okkar mælikvarða.
15. júní.
Héldum kyrru fyrir í þessum ágæta bæ - eða réttara sagt á tjaldsvæðinu. Fínt að vera
hér. Göngu og hjóltúrar um svæðið og þar á meðal nærliggjandi svæði þar sem salt var
unnið í stórum stíl fyrir á öldum. Nú er þar einunguis lítil framleiðsla. Heimamenn státa af
fjölskrúðugu fuglalífi en ég sá nú ekki nema einn hegra eða svo. Gaman að hjóla um
svæðið.

Göngutúr meðfram ströndinni við Portoroz - svo er hér miðbærinn með öllum hótelunum.

Saltflæðurnar í nágrenninu

og svo er hér sólarlag við Adríahafið.

16. júní.
Nú var mál að helda áfram ferðalaginu. Héldum til austurs í átt að hellunum heimsfrægu.
Fyrst höfðum við viðkomu í Koper og litum í miðbæinn. Erindið var að kaupa límmiða til
að setja aftan á bílinn og eiga til minja. Svo skoðuðum við nýja bæjarhlutann sem er
mjög fallegur. Stoppuðum um stund í verslunarmiðstöð til að líta á dótið þar.

Í Koper.
Á leið okkar austur í land stoppuðum við hjá hellum sem heita Skocjanske jame. Nú var
hitinn farinn að stíga óþægilega hátt og við vorum stödd þarna yfir heitasta tíma dagsins.
Ekki fýsilegt að vera úti í þessum hita svo við héldum áfram að stærstu hellunum í
héraðinu sem heita Postojna. Renndum fyrst við á tjaldstæði sem heitir Pivka og er djúpt
inni í skóginum. Okkur leist betur á að snúa við og dvelja á húsbílastæði við Postojna
hellana. Þar er sérstæði fyrir húsbílana og forsæla undir trjánum og fínt að vera hér.

Öðruvísi hjólhýsi dregin af mótorhjólum.

Hér er svo inngangurinn í Postojna hellana.

17. júní.
Öðruvísi þjóðhátíðardagur og mestmegnis neðanjarðar. Skoðuðum Postojna hellana í
dag. Fórum inn í hellana með þar til gerðri lest og svo voru leiðsögumenn sem leiddu
okkur um neðanjarðar og sýndu okkur alla dýrðina sem móðir náttúra hefur upp á að
bjóða. Því miður var bannað að taka myndir og því fylgt strangt eftir. Því eru engar
myndir hér af þessari náttúrusmíð.

Við Postojna hellana
Síðdegis var svo haldið í nálægan kastala sem er byggður utan í klettasprungu eða
hellakerfi og heitir Predjama og er frá um 1500. Skoðuðum kastalann og fengum svo
fylgd inn í hellakerfið sem var á bak við hann. Þar voru göng og rangalar og slatti af
leðurblöðkum sem flögruðu fyrir ofan okkur. Tafðist við að taka myndir af þessum dýrum
og var nærri læstur inni fyrir vikið. (hér mátti taka myndir en þessi hellir er ekki nærri eins
tilkomumikill eins og Postojna hellarnir). Að lokinni skoðunarferðinni um kastalann
héldum við til baka til Postojna og tókum okkur bólfestu á húsbílastæðinu sem fyrr.
Þáðum þjóðhátíðarkvöldverð í boði ferðafélaganna, ekta íslenskt hangiket og tilheyrandi.
Þjólegur réttur á framandi grund.

Predjama kastalinn

útsýni frá kastalanum.

Við hjónin á vindubrúnni. Í nágrenni Postojna hellanna.

18. júní.
Héldum til Ljubljana höfuðborgar Slóveníu í dag. Fórum rakleitt á eina tjaldstæðið á
staðnum sem er við ána Siva. Þar er fínt að vera, verðið og veðrið hvorutveggja ágætt.

Á leið
Á leið til Ljubljana

Á stæðinu í Ljubljana

Síðdegis fórum við með leigubíl í nálæga verslunarmiðstöð. Réttara sagt þar er þyrping
af verslunarmiðstöðvum. Leigubílstjórinn, afbragðskall var lipur við okkur útlendingana og
keyrði okkur um svæðið og sýndi okkur hvar væri best að versla. Gaf hann sér góðan
tíma til að sinna okkur. Fékk líka 50% ofan á uppsett verð fyrir vikið. Setti upp 10 evrur
en fékk 15. Hitinn útivið var vel yfir 30 stigum svo það var ósköp þægilegt að vera
innandyra vegna hitans. Dvöldum þarna í verslunarerindum fram til kvölds og tókum þá
annan taxa heim á stæðið.

Í verslunarhverfi í Ljúbljana.

Listaverk á almannafæri.

The reception á Lubljana resort.

19. júní.
Fengum leigubílstjórann frá í gær að skutla okkur í miðbæinn. 10 evrur Fínn kall og fékk
þjórfé eftir því. Hoppuðum strax upp í túristalestina og fengum far með henni upp í
kastalann sem gnæfir yfir borgina. Kastalakaffi og íste er nýasta æðið hjá okkur. Svalandi
í hitanum.

Í Ljúbljana á Triplebrúnni.

Kastalinn

Ráðhúsið.

Útsýni yfir borgina frá kastalanum.

Fórum svo til baka með lestinni fínu og beint um borð í bát sem flaut á ánni. Sigling á
ánni var mjög skemmtileg fyrir okkur aðkomufólkið, sjá öll húsin og umhverfið, mjög
fallegt.
Litum síðan á miðbæjarlífið, gamlar byggingar, fögur torg, verslunargötur, þríburabrýrnar
og svo drekabrúna sem þeir eru svo stoltir af og tengir saman borgarhlutana yfir ána sem
rennur í gegnum miðborgina.
Hringdi svo í taxann okkar sem skutlaði okkur sömu leið til baka.

Í kvöld fórum við svo út að borða og í boði var lambakjöt, a la Slovenia. Eldamennskan
var mjög góð og kokkurinn ábygglega fínasti kall en hráefnið í steikinni var jú víst
lambakjöt en þetta voru næsta lítið nema beinin ber. Fékk meira að seigja banakringluna
á diskinn minn. Þeir eiga margt ólært hvað varðar val á hráefni í steikina. En bragðið var
gott og meðlætið með kjötinu frábært.

Bátsferðin.

Frá siglingunni á ánni.

Götulistaverk í ræsinu.

Styttur bæjarins.
Gaman að heimsækja Ljúbliana.
20. júní.
Bled vatnið er nokkuð norðan við höfuðborgina og er einn vinsælasti viðkomustaður
ferðamanna í landinu. Ekki að ástæðulausu því þetta er mjög fallegur staður, fallegt
stöðuvatn umlukið háum fjöllum og skógivöxnum ásum og hlíðum. Við komum okkur fyrir
á stóru 5 stjörnu tjaldstæði við annan enda vatnsins og er vistin þar mjög ódýr miðað við
gæði þjónustunnar. Við hinn enda vatnsins er þorp eða lítill bær með allskonar
verslunum og veitingahúsum. Fólk sullar í fjöruborðinu og syndir í vatninu. Bátar sigla og
fuglar synda innanum fólkið. Veðrið er mjög gott, mesti hitinn er nú yfirstaðinn svo nú er
gott er að vera úti í góða veðrinu. Slökuðum á fyrsta kastið og hvíldum okkur eftir atið í
höfuðborginni, settum í þvottavél og sinntum heimilisverkum.

Á leið norður að Bled vatninu …................... Bled vatnið.
21. júní.
Túristalest gengur hringinn í kringum vatnið þrisvar á klukkutíma. Við hoppuðum um borð
og létum berast með henni yfir að hinum enda vatnsins þar sem bærinn er.
Afburðafallegt umhverfi og falleg hús. Á kletti í nágrenninu er kastali sem gnæfir yfir
vatnið. Gengum meðfram vatninu inn í bæinn og komum okkur fyrir á veitingahúsi með
fallegt útsýni yfir vatnið. Fengum okkur veitingar við hæfi og nutum útsýnisins sem var
glæsilegt.

Kastalinn á hæðinni

og svo er hér götumynd úr bænum.

Litum aðeins í búðir og litum á bæjarlífið dagstund. Tókum svo túristalestina áleiðis að
tjaldstæðinu aftur. Fórum af leistinni nokkru áður en við komum á leiðarenda og gengum
svo meðfram vatninu það sem eftir var. Skemmtilegur göngutúr eftir fallegum stígum og
stéttum fjarri veginum og umferðinni.
Eyja ein fögur er í vatninu og er sú eina sem Slóvenar eiga. Þar er kirkja og fleiri
byggingar. Á ferð okkar umhverfis vatnið vorum við búin að taka myndir af eynni frá
öllum hliðum enda gott myndefni.

Þarna er mynd af eyjunni þeirra.

Komum heim á tjaldstæðið undir kvöld, alsæl eftir skemmtilegan dag við vatnið. Veðrið
var líka mjög gott, hitinn um 30 stig og notalegt að synda smá í vatninu um kvöldið til að
kæla sig.
22. júní.
Sérstakir bátar eru á vatninu og ræðararnir bjóða ferðafólki að róa um vatnið. Tilvalið er
að fá far út í eyjuna og við þangað. Ræðarinn var skemmtilegur kall og kunni tökin á
árinni. Sagðist samt ekki syngja “o sole mio” eins og kollegarnir í Feneyjum. Sagði okkur
ýmislegt fróðlegt um vatnið og reri svo með okkur að eynni og tók land við tröppurnar upp
að kirkjunni. Sagist bíða eftir okkur meðan við stöldruðum við. Passlegt væri að skoða
kirkjuna og fá sér kaffisopa á veitingahúsi staðarins. Þetta gekk líka eftir og er
ógleymanlegt að njóta veitinga á fínu kaffihúsi með þetta líka fína útsýni. Ein af bestu
stundum ferðarinnar.

Á leið út í eyna

Landtakan á eynni.

Við hjónin í fallegu umhverfi.
Eftir siglinguna út í eyna fórum við hjónin með lestinni öðru sinni til bæjarins við hinn
enda vatnsins. Dunduðum okkur á kaffihúsum, verslunum og gengum meðfram vatninu
og hvíldum okkur á bekkjunum og nutum lífsins.

Bæjarlestin …............................................Tjaldstæðið við vatnið.

Mannlíf við vatnið

Kvöldstund við vatnið.

23. júní.
Slakað á í dag. Farið í göngutúra um nágrennið en annars bara hvílt og safnað kröftum
fyrir komandi ævintýri.
Nú á ég lítið gæludýr. Fiðrildi, fallegt og brúnt gerir sig heimakomið og er ekki á að
yfirgefa mig. Situr á hendi mér og leyfir myndatökur. Svo settist það á grein yfir bílnum
eins og það væri að bíða eftir að ég kæmi út. Í morgun rigndi hressilega og hreinsaði
loftið og nú er mistrið sem áður lá hér yfir farið og nú er ákjósanlegt að taka myndir.

24. júní.
Þá var haldið af stað eftir ljúfa dvöl við Bled vatnið. Keyrt um hraðbrautir og göng norður
fyrir landamærin og komið norður í Austurríki.

Á leið inn í jarðgöngin milli Sóveníu og Austurríkis. Faaker see í Austurríki.

Fínt tjaldstæði er við Faakersee sem heitir Arneitz. Malarstæði innan um stærðarinnar tré
á vatnsbakka. Sóldýrkendur spaðjakra á ströndinni og hér er allt miklu stærra og
veglegra en í Slóveníu. Svo virðist manni standardinn hér vera einni gráðu ofan við
nágrannana í suðri. Samt er hér ferkar fátt því sumarleyfin eru ekki almennt byrjuð. Svo
eru göngutúrar um allt og umhverfið skoðað og skannað.

Steinunn að litast um við Faaker see
25. júní.
Héldum nú til næsta bæjar þar sem verslunarmiðstöðvar voru taldar vera. Þetta reyndust
þá bara vera byggingarvöruverslanir að mestu svo við áttum því lítið ernindi þangað.
Sáum samt eina ferðavöruverslun og litum við þar inn og skoðuðum dótið. Keyptum
okkur nýtt borð og stóla í bílinn því þeir gömlu voru farnir að gefa sig.
Þaðan héldum við svo upp að gömlum aflögðum kastala sem heitir Landskron en þar var
fuglasýning í undirbúningi. Sýningin varð þó heldur endaslepp því það gerði steypiregn
svo ekki sé meira sagt. Forðuðum okkur á hlaupum inn í bíl til að verða ekki holdvot.

Á bílastæðinu við Landskron kastalann og svo er glæsilegt útsýni þaðan.

Fuglasýningin í Landskron
Í gegnum sortan sáum við grilla í tjaldstæði niður við vatnsbakka í nágrenninu og við
þangað í dembunni sem ágerðist frekar. Skýfall á íslensku. Höfðum samband í
gestamóttöku og fengum leyfi til að keyra fyrst hring á stæðinu til að finna pláss og var
það góðfúslega veitt. Fljótelga stytti upp og þá var hægt að fara út og tékka sig inn. Þetta
er annars skínandi gott tjaldstæði með fallegu útsýni en Alpafjöllin eru yfir og allt um kring
í allri sinni dýrð og fegurð. Sólin fór að skína undir kvöld og þá kom í ljós fegurð fjallanna,
skógi vaxnar hlíðar og tilkomumikil fjöllin fjær. Stæðið heitir Ossiacher See.

Heiðblár himinn eftir hellirigningu

Gott að tylla sér á bekkinn - kúna.

Svo fórum við út að borða í kvöld í vínarsnitsel, nema hvað í Austurríki.
26. júní.
Í dag voru ferðafélagarnir eitthvað illa fyrir kallaðir svo við hjónin fórum á húsbílnum ein til
næsta bæjar sem heitir Velden. Ferðamannabær sem stendur við enda vatns sem heitir
Wörthter see. Fallegur bær og snyrtilegur sem og allt hér um slóðir. Komum við í
miðbænum og litum á mannlífið. Stoppuðum á kaffihúsum og krám og nutum dagsins.
Héldum svo til baka þar sem ferðafélagarnir voru og áttum notalega kvöldstund og
sötruðum rauðvín á þessum fallega stað.

Bærinn Velden við Wörther see í Austurríki.
27. júní.
Leiðin okkar liggur til norðurs um dali sem skornir eru niður í Alpafjöllin eða réttara sagt
hafa fjöllin skotið upp kollinum allt um kring eins og í ævintýrinu um Búkollu. Sumstaðar
þarf að fara í gegnum fjöllin og þónokkur jarðgöng hafa orðið á vegi okkar í orðs þess
fyllstu merkingu. Sérstakt landslag og fallegt er hér, gróðri vaxnar hlíðar og dalir með
dálitlu undirlendi og eru þeir myndaðir af allt öðrum náttúruöflum en við eigum að venjast
hér heima. Fellingafjöll sem rísa til himins þegar jarðskorpuflekarnir rekast á. Allt öðruvísi
fjöll. Skógurinn vex í fjallshlíðunum en sumsstaðar eru geilar í skóginn þar sem skíðafólk
rennir sér á veturnar en bændurnir heyja á sumrin.

Á leið norður Austurríska dali.

Gjaldahlið við Tauerntunnel.

Í Altenmarkt im Pongau 77 km sunnan við Salzburg er 4 stjörnu stæði og við dveljum þar
í góðu yfirlæti. Erum í úthverfi samnefnds bæjar og látum fara vel um okkur.
Göngutúr í bæinn og litið í verslanir eins og svo stundum áður. Staðarhaldarinn sagði hér
vera mikinn fólksfjölda á skíðum á veturnar en á sumrin er hér færra fólk.

Altenmarkt im Pongau
Í kvöld var svo göngutúr upp í hlíðina þar sem bóndabær situr á stalli og brekkurnar
standa með manni. Bóndinn var að slá túnið með dráttarvélinni sinni og manni blöskraði
brattinn. Sjálfsagt hefur hann verið vanur þessu en brekkan tók í svona uppímóti en
útsýnið varð fallegra með hverju skrefinu sem upp var gengið.

Afburðafalleg húsin í Altenmarkt.

28 júní.
Héldum nú ferð okkar áfram norður á bóginn og var þetta allt niður í móti. Komum niður á
sléttuna skammt sunnan við Salzburg og rétt áður en við komum að borginni sveigðum
við til vesturs og héldum yfir landamærin yfir í Þýskaland. Svo var Bad Reisenhof fyrir
valinu en þegar átti til að taka var slíkur steikjandi hiti á svæðinu að við héldum ferð
okkar áfram ofar í fjöllin og stoppuðum á tjaldstæði í Berchtesgaden. Klifruðum þar upp í
hlíðina og komum okkur fyrir á tjaldstæði þar sem útýni er nokkurt til næstu bæja.
Skógurinn skyggir samt nokkuð á svo útsýnið er nokkuð takmarkað en fjöllin eru hér allt
um kring sem aldrei fyrr. Steikjandi hiti var hér líka og ekki um annað að ræða en þeigja
og þola þótt þetta færi nú svolítið í okkar fínasta skap. 35 stig á selcius.

Reit tunnel

Svona eru sum fjöllin í Ölpunum.

Veitingahús við hraðbrautina Rosenberger Útsýn við hraðbrautina sunnan Salzburg

29. júní.
Nú skildu leiðir. Ferðafélagar okkar urðu eftir hér á svæðinu. Áttum við þeim að þakka
skemmtilega fylgd í gegnum mörg lönd og mörg skemmtileg ævintýri voru að baki í þeirra
félagsskap.

Tjaldstæðið í Berchtesgaden
Litum aðeins upp að Köningsee þar sem við komum um árið og kíktum í
ferðamannabúðirnar sem eru fjölmargar.

Við Köningsee

einn þjóðlegur

Stoppuðum líka í Saltnámunum en í þetta sinn litum við ekki inn en keyptum okkur salt í
bauk, nema hvað.

Frá Berchtesgaden
Svo var spurningin hvert halda skyldi. ??? Til Rínar og Mosel sagði mín kona og svo var
stefnan tekin þangað. Nokkuð löng er sú leið og til að byrja með keyrðum við sléttuna
norðan Alpanna til vesturs og áðum í gamalkunnum bæ sem heitir Füssen syðst í
Þýskalandi. Þar er fínt húsbílastæði og gaman að vera. Skemmtilegur miðbærinn og fínar
verslanir.

Miðbæjarmynd í Füssen

Á húsbílastæðinu í Füssen.

30 júní.
Héldum kyrru fyrir í dag og keyrðum á bílnum í miðbæinn og keyptum minjagripi og fleira
smádót. Hitinn kominn niður í 30 stig eða svo og er á niðurleið svo þetta er bærilegt
núna.
1. júlí.
Héldum áfram áleiðis í Rínardalinn og svo fór að rigna og hitinn var bara bærilegur.
Áðum aðra nótt á topplatz í bæ sem heitir Bad Schöningen og er skammt frá Stuttgart. Í
gær kom hann Siggi stormur þeirra þjóðverjanna í sjónvarpið og sagði fyrir um
þrumuveður næstu daga svo beinlínis hættulegt yrði að vera á ferðinni. En
“veðurfræðingar ljúga” eins og segir í dægurlagatextanum og rigningin var ekkert til að
hafa orð á og vindurinn ekki heldur.
2. júlí.
Rignir enn. Héldum áleiðis í Rínardalinn eftir stutt stopp í nálægum bæ. Garmína leiddi
okkur í gegnum bæi og borgir svo ferðin sóttist seint. Ókum m.a. gegnum miðborgina í
Mannheim. Stoppuðum hvergi þar en bílastæði voru af skornum skammti miðað við alla
þessa bíla sem þar voru á ferðinni. Náðum samt að stoppa á vörubryggju niður við Rín
og breytti ég þar stillingunni á garmínu og leiddi henni fyrir sjónir að þessi ferðamáti væri
ekki góður. Lét hún sér segjast og leiddi okkur rakleiðis upp á næstu hraðbraut og fór þá
ferðin að sækjast betur. Ókum niður meðfram Rín og fórum í gegnum borgirnar Mainz og
Wiesbaden. Snerum við út úr borginni og fórum nú niður með bökkum Rínar. Keyrðum í
fullkominni óvissu niður með fljótinu og létum kylfu ráða kasti. Áðum á tjaldstæði þar
sem heitir í Rudesheim. Merkilegt nokk að þetta er einn fallegasti bær á bökkum Rínar.
Komum okkur fyrir á tjaldstæði staðarins og létum fara vel um okkur. Svo var ætlunin að
dóla sér eitthvað niðureftir eins og (vín)andinn blæs manni í brjóst.

Á bökkum Rínar.

Í Rudesheim.

3. júlí.
“Það er blessuð blíðan og bæirnir allt í kring”. Þessi frasi á vel við þar sem við sitjum um
borð í fljótabát og siglum um Rín. Ægifagurt útsýnið gleður augað og við erum á
sólarþilfari og virðum fyrir okkur fallegt landslagið. Kastalar fleiri en tölu verður á komið
líða hjá, járnbrautarlestirnar renna eftir brautarateinunum sitt hvoru megin við fljótið,
fljótabátar sigla upp og niður og flytja vörur og farþega, styttan af Loreley situr á kletti og
laðar að sér grandalausa skipstjórana og þeir sem ekki vara sig kemur hún í opna
skjöldu. Það er ys og þys. Stundum er fullt af bátum og undravert að ekki skuli þeir rekast
saman en þeir kallarnir kunna á þeim lagið og beita bátunum í árstraumnum af kunnáttu
og slys eru fátíð.
Báturinn siglir bæ frá bæ og tekur farþega hér og þar og siglir um fljótið líkt og strætó. Á
leiðarenda er stansað dagstund og okkur gefst tækifæri á að skoða okkur lítillega um á
endastöðinni. Svo er haldið til baka og eftir um 5 tíma siglingu er komið á endastöð aftur
og við hoppum í land eftir skemmtilega siglingu.

Báturinn sem við fórum með á Rín.

Tækifæri var til að líta aftur við í miðbænum í Rudesheim. Þar eru margar ferðamannaog minjagripaverslanir og skemmtilegust er gamla verslunargatan á staðnum,
Drosselstrasse þar sem er göngugata og margar gamlar verslanir og veitingastaðir.

Rudesheim
Dvöldum aðra nótt á tjaldstæðinu, enda gott að vera þar.
4. júlí.
Nú var mál að halda áfram á húsbílnum okkar. Keyrðum niður Rínardalinn og nutum
útsýnisins. Vínakrar eru upp um allar hlíðar og allt er snyrtilegt og fallegt að sjá.
Keyrðum upp á Loreley klettinn og stoppuðum um stund. Ætluðum að njóta útsýnisins
enda hátt upp á klettinn, en þetta er eins og fyrri daginn, skógurinn er yfirþyrmandi og
byrgir útsýn svo við urðum fyrir vonbrigðum með það.

Á leið niður með Rín

Útsýn frá Loreley klettinum.

Héldum því áfram niður með fljótinu og stefndum á húsbílastæði á fljótsbakkanum í bæ
sem heitir Lahnstein og er niður undir Koblenz. Þar er lítið stæði sem er ókeypis að
stoppa á og er það óvenjulegt. Dvöldum þar með hálfum hug en létum okkur þó hafa
það. Mjög fáir aðrir voru á staðnum og því ekki mjög sniðugt að vera þar. Þar sem stæðið
var gjaldfrítt fórum við á nærliggjandi veitingahús og fengum okkur að borða fyrir
peningana sem annars hefðu farið í gistinguna. Veitingahúsið á fljótsbakkanum var lítið
og vinalegt og starfsfólkið vingjarnlegt og við slökuðum á og nutum matarins. Máltíðin var
ágæt - einskonar veiðimannabollur í brúnni sósu og viðeigandi meðlæti og kostaði ekki

nema 23 evrur fyrir okkur bæði. Þetta var svo vel útilátið að við fórum heim með
afganginn og settum í ísskápinn og dugar þetta fyllilega í aðra máltíð. Lestirnar bruna
aftir árbakkanum hinumegin og hávaðinn er stundum mikill og fljótabátarnir rymja þegar
tekist er á við strauminn í ánni. Hávaði svona stundum.

Veitingahús á fljótsbakkanum.

Við Rín.

5. júlí.
Keyrðum af stað og leiðin lá í gegnum Koblenz og síðan upp með Mosel hinu megin við
borgina. Leiðin lá upp dalinn og stoppuðum við á nokkrum stöðum meðfram ánni og
skoðuðum okkur um. Flest voru þetta lítil þorp og bæir og lítið um að vera. Sveigðum nú
af leið og fórum upp úr Moseldalnum og tókum stefnuna á bæinn Polch. Þar er
ferðamannaverslun þar sem við höfðum áður komið í. Þar keyptum við eitt og annað
smávegis sem okkur vanhagaði um og tilheyrir ferðalögum af því tagi sem við stundum.
Snerum svo aftur ofan í Moseldalinn og héldum ferðinni áfram upp með ánni og
náttuðum okkur á stæði þar sem heitir Burgen. Fínt stæði og ekki mjög dýrt.
Heyrðum í fréttum að fljótaskip hefði steytt á klettinum þar sem Loreley situr. Sannarlega
er hún enn að blessunin og varúðar er full þörf þegar siglt er framhjá. Farmurinn var
vítissódi og því fullrar aðgæslu þörf en þetta slapp betur en á horfðist.

Í bænum Polch hjá Niesman

Lítið þorp á bökkum Mosel sem heitir Gondorf.

6. júlí
Skruppum til Cochem sem er falleg borg við Mosel og litum í búðir. Höfðum komið þar
áður og vorum því búin að skoða borgina.

Í
Cochem.

Steinunn við flóðamörkin.

Stoppuðum því stutt og snerum svo við og fórum aftur niður með Mosel og komum okkur
fyrir á fínu stæði sem er fast við ármótin þar sem Rín og Mosel mætast en þar er borgin
Koblenz. Deutsches Eck er beint á móti og styttan af Wilhelm keisara blasir við af
stæðinu í öllu sínu veldi.
Það sem eftir lifði dagsins skruppum við yfir ána og löbbuðum lítillega í miðborg Koblenz
og virtum fyrir okkur mannlífið. Snæddum dýrindis kvöldverð á götuveitingahúsi og var
það bæði ódýrt og gott.
Létum ferjuna um að flytja okkur aftur til baka yfir á stæðið hinumegin en þetta var svona
lítill trillubátur með pláss fyrir nokkra farþega og fargjaldið var ein evra fyrir hvern
farþega. Leiðin var líka stutt og fljótfarin.

Tjaldstæðið við Koblens

Styttan af Wilhelm keisara á Deutsches Eck

7. júlí.
Nýr dagur og við á fínu stæði. Fórum aftur yfir ána með kænunni og dvöldum nú í
borginni mest allan daginn. Skoðuðum styttuna á Deutsches Eck í krók og kring og
gengum svo fram og aftur í miðborginni eftir glæsilegum verslunargötum og skoðuðum
okkur um í búðum og torgum.
Gott veður og gaman að skoða sig um í ókunnri borg.

Deutsches Eck
8. júlí.
Keyrðum nú spölkorn niður með Rín og sveigðum síðan af leið upp með ánni Ahr sem
rennur í samnefndum dal. Stoppuðum í bæ sem heitir Ahrwheiler. Fínt stæði þar við ána
og verðið ekki nema 10 evrur. Þarna keyrðum við í gegnum fyrir svona 20 árum eða svo
og vorum þá sem farþegar í rútu og virtum fyrir okkur umhverfið í gegnum bílrúðurnar. Nú
vorum við hins vegar á eigin vegum og höfðum okkar hentisemi hvar við stoppuðum og
hve lengi. Það er allur munur þar á.

Ahrwheiler.
Litum innfyrir borgarmúrana sem enn standa þrátt fyrir mjög háan aldur. Það er gaman
að koma í svo gamlan bæ en þar blómstrar kaffihúsamenningin og mannlífið er
fjölbreytilegt.

9. júlí.
Héldum nú lengra inn dalinn í skoðunarferð. Dalurinn þrengist þar til muna og þorpin kúra
niður við ána sem hlykkjast um landið og er á stundum ansi krókótt leiðin. Skógar og
vínekrur þekja hlíðarnar en sumstaðar eru klettar og urð í snarbröttum hlíðunum. Áðum á
stæði í nánd við þorpið Allthenahr.

Í Allthenahr.
Bærinn er í göngufæri við stæðið og við skruppum í heimsókn til að litast um. Fengum
upplýsingar í ferðamannaskrifstofu hvar best væri að koma við í brugghúsi. Litum þar inn
og fengum að skoða lagerinn í öllu sínu veldi sem var í gömlum kjallar í gömlu brugghúsi.
Fengum líka að smakka á veigunum og smakkaðist vel, nema hvað. Gengum til baka og
skráðum okkur inn á stæðið en staðarhaldarinn var ekki við þegar við komum. Gerði
ekkert til, hafði brugðið sér eitthvað frá.

Lestin á fleygiferð

Guðaveigar.

Ahrdalurinn
10 júlí.
Keyrðum nú innar í dalinn og skoðuðum nokkur þorp til viðbótar. Snerum svo bara við og
fórum aftur á sama stæðið í Ahrwheiler. Nú var komið þrumuveður og steypiregn og
hitinn um 20 stig. Þessi dalur er áhugaverður fyrir þá sem kunna að meta góð vín.
Vínkrár eru víða og þar er boðið upp á vínsmökkun og veigarnar seldar á vægu verði.
Ekki frá því að eitthvað hafi bæst í bílinn af eðalveigum.
11. júlí
Nú var ferðinni haldið áfram. Ókum gegnum borgirnar Bonn og Köln. Margar fleiri borgir
stórar og smáar urðu á okkar leið. Stoppuðum yfir nótt í bæ sem heitir Bad Salzuflen og
er einhvernskonar heilsuhæli fyrir þreytta þjóðverja. Áberandi eru saltturnar í miðbænum
þar sem pækillinn er unnin úr vatninu. Litum í miðbæinn en nú var rigningin orðin svo
áköf að ástæða þótti til að fá sér regnhlíf af betri gerðinni.

Í Bad Salzuflen
12. 13. og 14. júlí
Steinhundurinn var næsti áningarstaður. Borgaði strax fyrir 4 nætur þar, verðið var 7 og
hálfa evra hverja nótt. Vorum samt ekki nema þrjár nætur því veðrið var ekki gott,
hellirigning af og til og fátt fólk á svæðinu þrátt fyrir háannatíma. Kalt og blautt og við
komin í sokka og peysu og því ekki annað í stöðunni en að hrista af sér bleytuna og
halda áfram heim á leið. Litum við í skóbúð í nágrannaþorpinu og keyptum okkur nokkuð
af skóm bæði á okkur og barnabörnin.

Á Steinhuder meer.
15. júlí.
Vorum búin að fá nóg af rigningu í bili svo við héldum af stað aftur norður á bóginn í leit
að betra veðri. Rétt austan við Hamborg er topplatz sem heitir Stove strand og er á
bökkum Elbu. Þar er fínt að vera ef maður er að leita að kyrrðinni í sveitinni. Svæðið er á
fljótsbakkanum og milli þess og siðmenningarinnar er flóðvarnargarður en á þessum
árstíma eru trúlega engin flóð í ánni svo við gátum sofið róleg þótt hættan sé greinilega
fyrir hendi. Slökuðum á í betra veðri og peysan og sokkarnir komnir inn í skáp á ný.
Gengum um svæðið, skoðuðum nærliggjandi tjaldstæði eða sumarhúsabyggð, réttara
sagt.

Stove strand
Á leið okkar að stæðinu stoppuðum við fyrir tilviljun við verslunarmiðstöð í litlu þorpi.
Kíktum innfyrir í eina búðina og gerðum reyfarakaup á úlpum og fleiri fötum á
barnabörnin. Ódýrt að kaupa varninginn þar.
Á tjaldstæðinu við ána voru fleiri húsbílar og við einn þeirra var lítil netgirðing og í henni
voru hænur. Tók myndir af fuglunum og þá komu nokkrir unglingar og spurðu af hverju
ég tæki myndir. Jú - margir sem ég hitti eru með hunda, örfáir eru með ketti en hænsni, aldrei fyrr. Létu þeir þetta svar mitt vel líka og sögðu að það væru fleiri hænsn inni í
skóginum.

Brúin yfir Kílarskurðinn

Í Rendsburg

16. júlí.
Færðum okkur norður í Rendsburg á gamlar slóðir. Litum í bæinn og keyptum gjafir sem
og stundum áður.
17. júlí
Nálgumst nú heimahagana. Erum farin að sjá yfir til Danmerkur. Erum á stæði við
Flensborgarfjörðinn sem heitir Langiballigau. Veðrið er svona íslenskt sumarveður,
strekkingur og sólarglenna af og til og hitinn um 20 stig.

Á tjaldstæði við Eystrasaltið.
18. júlí.
Færðum okkur aðeins norðar á annað stæði sem heitir Ostseecamp Glücksburg. Svo
rigndi og allt var blautt og lítið við að vera útivið.

19. júlí.
Keyrðum inn í Flensborg og stoppuðum í nokkrum verslunarmiðstöðvum. Förde park og
Sitti park heita þær. Sama úrhellið og við gistum svo aðra nótt bak við Skandic.
20 júlí.
Orð dagsins er rigning. Ekkert við að vera annað en fara í búðir. Allt í lagi með það
annars. Enn ein nótt í bakgarðinum hjá Skandic.

21. júlí.
Litum við í landamærabúð og fylltum á ísskapinn og fórum svo norður yfir landamærin til
Danmerkur. Keyrðum rakleitt til Kolding og komum þar í stóru verslunarmiðstöðina á
staðnum. Að því loknu heimsóttum við Bjarna og Bryndísi og sátum hjá þeim um kvöldið
yfir rauðvíni og spjalli.
22. júlí
Jæja nú fer að styttast í þessu ferðalagi hjá okkur hjónunum. Erum stödd í nágrenni
Billund á Jótlandi og aðeins lokaspretturinn eftir en það eru nú einir 270 km og ekki mikið
mál að fara þetta eftir dönsku hraðbrautunum. Liðlega 5 þúsund kílómetrar eru að baki
og allt gegnið slysalaust fyrir sig. Skruppum í Lalandia og Legoland í dag og litum aðeins
á mannanna verk. Einstakir staðir til að heimsækja og afar skemmtilegt að koma þangað.
Vorum aðra nótt í bakgarðinum hjá Bjarna og Bryndísi.

Lalandia í Danmörku - innimynd.

Í bakgarðinum hjá Bjarna í Vendel.

Veðrið er heldur að skána og Haraldur veðurfræðingur gefur fyrirheit um betra veður
þegar við komum heim á fimmtudaginn kemur.
23. júlí.
Sól og ágætis veður en svalt. Litum aðeins inn í Billund en héldum síðan ferðinni áfram
síðasta spölinn til Hirsthals en þar förum við í ferjuna í fyrramálið. Lögðum bílnum niður
við höfnina innanum fjölda annara sem voru að fara líka. Lauk svo þessari ferð í þetta
sinn eftir um það bil 5.300 km ferðalag sem heppnaðist að öllu leyti mjög vel. Það eina
sem hefði geta verið betra var veðrið en það verður víst ekki ráðið við það.

Borpallur í klössun í Hirsthals

Nanni á bryggjunni að lokinni góðri ferð.

Og þá var bara að hoppa um borð og halda heim á leið yfir hafið.
Skrifað í skammdegismyrkrinu veturinn 2012-3 þegar mál er að fara að láta sig dreyma
um næstu ferð.

Valberg Kristjánsson og Steinunn Einarsdóttir.

