Ferðalag um Þýskaland sumarið 2010
Miðvikudagurinn 19 maí.
Jæja þá er nú sumarleyfið okkar Steinunnar hafið.
Í þetta sinn er hugmyndin að ferðast nokkuð um útlönd eins og stundum áður. Hann NANNI
okkar er farkosturinn sem fyrr og ætlunin er að sjá sig um í Þýskalandi að mestu og einnig
Danmörku.
Að þessu sinni fórum við um 18 dögum seinna af stað en síðast til að vera nokkuð örugg með
ferðaveðrið á Íslandi. Það gekk líka eftir og ferðalagið yfir Möðrudalsöræfin og
Fjarðarheiðina gekk mjög vel, vegir auðir og sumarið á næsta leyti.
Hvort sem það er nú tilviljun eða ekki þá eru hjón frá Akranesi samferða og hafa svipaðar
áætlanir og við svo ekki yrði ég hissa þó við yrðum samferða einhvern hluta ferðarinnar.
Veðrið hér á Seyðisfirði er mjög gott, sumarið er komið með sólskini og 12 stiga hita svo
maður er bara úti á bolnum.
En svo kom babb í bátinn, Steinunn lagðist útaf lasin með höfuðverk og hita og útlitið er ekki
gott. Hún fór til læknis hér á Seyðisfirði þar sem hún fékk afbragðsþjónustu. Læknirinn gaf
sér nægan tíma til að skoða sjúklinginn og vísaði svo einhverjum töflum sem eiga að lækna
kvillann. Það gekk nú eftir og mín kona fékk heilsuna aftur á skömmum tíma.
Svo þá er nú bara að hoppa um borð og leysa landfestar.

Fimmtudagurinn 20. maí
Nú erum við um borð og „Siglum....öldunum á" eins og segir í auglýsingunni frá Smyril-line.
Sváfum ljómandi vel í kojunni sem getur nú varla kallast því nafni en þetta eru uppbúin rúm
eins og á hótelherbergi, og svo er meiraðsegja ísskápur og útsýni yfir hafið.

Færeyjar

Við fengum okkur snarl á teríunni þegar við komum um borð í gærkvöldi. Réttur dagsins,
svínakjöt kostaði 69 kr danskar en svo var hægt að kaupa smárétti fyrir minna svanga og
bjórinn kostaði 25 kr danskar. Að vísu var hægt að kaupa ódýrari bjór í fríhöfninni en þar
kostaði lítill 10 kr og kippan eitthvað minna. 64 að mig minnir.
Veður hér á Atlanshafinu er bara ágætt, smá gola og sólskin og skipið haggast varla. Svona
smá rugg.
Óvenju fáir farþegar eru með ferjunni frá Íslandi í þetta sinn eða um 300 manns. Það bættust
svo fleiri við í Færeyjum svo endanlega varð farþegafjöldinn um 600 manns til Danmerkur.
Trúlega er það kreppan sem veldur því. Áberandi eru fólksbílar á útleið sem eru troðnir
farangri en líklega er þetta bara vesalings fólkið sem er að flýja Ísland. Þetta er ekki gaman að
sjá ef satt er.

Bílaflotinn á dekki
Þegar siglt var innanum eyjanar skein sólin og það var fallegt að sjá Færeysku fjöllin. Tók
margar myndir af því tilefni.
„Sjórinn er sléttur og ég er svo léttur" segir í gömlum dægurlagatexta. Þetta á svo sannarlega
við í dag, Norðursjórinn er eins og hefluð fjöl, eins og sagt var um gömlu malarvegina í den
áður en þeir voru malbikaðir. Skipið gæti þess vegna verið skorðað í fjörusandi einhverstaðar,
- haggast ekki. Förum samt ekki lengra út í texta lagsins, það er ekki viðeigandi.
Merki um að við værum að nálgast menninguna sá ég þegar ég leit út um gluggan í morgun, fljótandi rusl á haffletinum. O, jæja Hrafna-Flóki notaði víst aðra aðferð.
Svo voru nokkrar súlur að leika sér í vindsveipnum sem skipið myndar, og ég tók nokkrar
myndir af fuglunum ásamt fleiri furðufuglum hér um borð.

Súla
Hér um borð er dýrt að lifa. Okkur blöskrar alveg verðlagning á hlutunum og vonandi er þetta
ekki forsmekkurinn af því sem koma skal. Svo eru veitingarnar hér á kaffiteríunni a.m.k.
ekkert til að hrópa húrra fyrir. Maturinn er lítt girnilegur en samt ætur fyrir svanga.
Laugardagurinn 22. Maí.
Vaknað í býtið þegar skipstjórinn hóf upp raust sína og sagði að það væru tveir og hálfur tími
í land.
Danmörk tók á móti okkur í sínu fínasta pússi - (lesist veðri) sólskin og 23 stiga hiti í dag.
Við byrjuðum að skoða risa stytturnar í fjörunni rétt norðan við Esbjerg.

Stytturnar í Esbjerg.
Svo heimsóttum við hann herra Olsen og skoðuðum garðinn hans sem heitir Olsens paradis.
Það er sko nafn með rentu, hugmydnirnar sem kallinn hefur fengið og komið í framkvæmd.
Aldeilis ótrúlegt af einum manni að gera. Við hittum herra Olsen sjálfan þar sem hann hvíldi
sig á bekk í sólarhitanum. Tókum hann tali og hann sýndi okkur staðinn sinn. Gaf honum
steina úr íslenskri náttúru að skilnaði og hann var hrifinn af því. Hann hafði áður komið til
Íslands og þekkti nokkra staði þar.

Í garði Olsens
Tókum svo strauið suðureftir Jótlandi og stefndum á Flensburg. Fórum þar í landamærabúðir
og gerðum góð kaup og fylltum á bílinn allskonar nauðsynjavöru, mat og drykk.
Héldum svo áfram ferð okkar suðureftir og ferðafélagar okkar voru búin að segja okkur frá
góðu stæði þar sem heitir RENDSBURG. Þar tók á móti okkur kona sem var kurteisin og
ljúfmennskan holdi klædd. Ekkert pláss var laust en við máttum góðfúslega vera á götunni
innan svæðisins ef við vildum gera okkur það að góðu, sem við þáðum. Sami hiti áfram 23
gráður og mollulegt.

Nanni á stæðinu í RENDSBURG
Ferðafélagarir fóru í heimsókn til skyldfólks í nágrenninu og verða þar um helgina að minnsta
kosti. Hittum þau væntanlega eftir helgina.
Sunnudagurinn 23. Maí Hvítasunnudagur.
Vöknuðum í þokkalegu veðri, 16 stig og sólarlaust. Röltum hring í miðbænum áður er við
yfirgáfum staðinn. Þar var varla nokkra sálu að sjá, við einu túristarnir á ferðinni a.m.k.
þarna.

Skrýtnar styttur á annars auðu torginu.
Lögðum svo af stað suðureftir og stefndum á Steinhuder meer sem er rétt vestan við
Hannover. Svo fór sólin að skína, og hún skein af og til í allan dag. Hitinn var um 27 gráður
fram til kvölds en þá lækkaði hann í 23 gráður eftir sólarlag.

Þegar til Steinhuder kom ætluðum við að fá pláss á húsbílastæðinu á staðnum. Það höfðu víst
fleiri fengið slíka hugmynd og allt var troðið af bílum og fólki. Keryðum í gegnum pleisið og
norður fyrir vatn þar sem ég vissi af nokkrum stæðum. Allt á sömu bókina lært. Ég talaði við
gamlan feitan kall sem vísaði okkur burt. Hann sá þó aumur á okkur þar sem ég bar mig
aumlega og hringdi á stæði nokkru norðar og þar var laust pláss. Vertinn á staðnum þar hefur
líklaga verið bróðir þess sem hringdi fyrir mig, en hann var eins í laginu. Stæðið hefur líka
verið á aldur við kallinn en þar var allt í niðurnýðslu og minnti á flóttamannabúðir eða
fátækrahverfi. Þar vísaði hann okkur á bás og vorum við þar um nóttina. Vistin kostaði 16
evrur og var innifalið sturta og rafmagn.

Nanni á básnum.
Mánudagurinn 24. Maí annar í hvítasunnu.
Lukum hringferð um vatnið og komum í Steinhuder meer og fegnum inni á húsbílastæðinu
með það sama. Komum þar um 11 leytið. Fórum svo í bæinn og litum á mannlífið. Þar var
slæðingur af fólki enda gott veður og nokkrar eftirlegukindur eftir hátíðahöld helgarinnar.
Litum á gamla bæinn þar sem öll gömlu húsin eru og svo á bryggjuhverfið þar sem bátarnir
eru. Fallegur bær og snyrtilegur. Grasigrónar flatir og garðar í miðbænum en ekkert síki.

Í miðbæ á Steinhuder meer

Mannlíf á Steinhundinum.
Þegar leið á dag komu ferðafélagar okkar að norðan og áttum við skemmtilega kvöldstund
saman í ró og næði og góðu veðri.

Á stæðinu
Þriðjudagurinn 25. Maí.
Löbbuðum öðru sinni í bæinn ásamt ferðafélögum okkar. Skoðuðum gamla myllu og fleiri
áhugaverða staði.
Síðdegis fórum við svo til næsta þorps sem heitir Wunstorf og litum í búðir. Fórum bara á
öðrum bílnum enda stutt að fara. Fórum í húsbílabúð en mig vantar gler á annað afturljósið
sem er brotið. Ekki til þar.
Fundum Vodafone búð og ætluðum að fá okkur netlykil svo hægt væri að fara á netið en það
hefur ekki verið hægt hingað til. Þar var okkur tjáð að við fengjum það ekki þar sem við
gátum ekki gefið upp heimilisfang í Þýskalandi þar sem við værum útlendingar. Netpungar
semsagt bara fyrir innfædda. O svei.

Daglegt líf í Wunstorf
Fórum í fleiri búðir og keyptum gjafir fyrir barnabörnin og sitthvað matarkyns. Grilluðum svo
dýrindis pinnamat en hann var mjög góður. Gistum svo öðru sinni á þessum fína stað í
Steinhuder meer. Verðið hér á stæðinu er einungis 7.5 evrur og er rafmagn innifalið. Er
stæðið í flokki sem kallast Top Platz en þau stæði eru nokkru betri en önnur húsbílastæði.
Sérstök bók er til yfir þessi stæði.
Fjöldi annara húsbíla er hér einnig svo hér er fullt af fólki. Veður er ágætt en kul á kvöldin og
betra að vera í peysunni.
Miðvikudagurinn 26. Maí.
Þá var nú kominn tími á að slá í klárana. Nú fórum við suður ábóginn aðallega eftir A7
hraðbrautinni og fórum svona liðlega hálfa leið suður að Würzburg.

Manngert fjall úr rusli.

Útsýn af hraðbrautinni.
Nú bar svo við að Garmína þeirra ferðafélaganna gaf upp öndina. Kannski ekki alveg en við
skulum segja að hún hafi fengið skyndilegt alshæmerkast. Gleymdi öllum kortum og gat því
ekkert sagt af viti. Því varð úr að við stoppuðum í einhverri búð sem heitir MEGA eitthvað og
ferðafélagarnir keyptu sér nýja Garmin og var sú það nýasta af þeirri gerð og kostaði sem
svarar um 44 þúsund krónum. Mikill léttir að geta treyst á leiðsögukerfið.
Áðum á tjaldstæði í grenndinni sem heitir Bad Western og er ágætis stæði á afsekktum stað í
jaðri þjóðgarðs. Vertinn, kall á miðjum aldri var skemmtilegur og bauð okkur nýbakaðar
brauðbollur í morgunverð.

Á stæðinu í villta vestrinu.

Svolítið var nú farið að rigna en það stytti upp og ekki gerði mikla bleytu.

Fimmtudagurinn 27. Maí.

Fórum öðru sinni í MEGAbúðina að þesu sinni til að kaupa netlykil fyrir tölvurnar.
Afgreiðslumaðurinn vildi allt fyrir okkur gera og svo þegar ekkert var eftir nema borga þá fór
hann að tala um einhvern samning við símafyrirtækið og eftir að samningurinn var gerður
hringdi hann í símakerfið til að láta opna en þá kom babb í bátinn. Samstarfsfyrirtæki þess
sam var að selja græjuna vildi fá heimilisfang og GSM símanúmer í þýskalandi. Eftir japl og
jaml og fuður og hátt í tveggja klukkutíma töf var svo samningnum rift og við héldum okkar
leið. Fengum þó sitt hvort grillsettið í sárabætur.

Svo var keyrt suður og stefnan tekin á Würzburg. Ferðafélagarnir leiddu í þetta sinn og nýja
Garmína réði ferðinni. Leiddi hún okkur í gegnum hvert smáþorpið á fætur öðru og sóttist
ferðin seint. Loks tókum við á NANNA forustu og fórum upp á hraðbrautina og sóttist ferðin
þá betur. Þegar að var gáð var sú nýja stillt þannig að forðast skyldi hraðbrautir. Var það svo
lagfært þegar á leiðarenda var komið.

Keyrðum svo rakleitt á Stellplatz sem er nálægt miðborginni. Þetta var lítill staður í bakgarði,
en góður og vorum við einu bílarnir þar. Löbbuðum lítillega niður að ánni MAIN þar sem var
mannlíf, enda veður með ágætum, sól og 25 stiga hiti.

Á bökkum MAIN

Einn af fjölmörgum fljótaprömmum sem um ána fara.

Snæddum svo kebab á götuveitingahúsi í nágrenninu og drukkum bjór með.

Kebab í kvöldsólinni.
Föstudagurinn 28. Maí.
Dagurinn byrjaði með sól og blíðu eins og svo flestir fyrri dagar.

Gengum svo meðfram ánni í átt að miðbænum í Würsburg. Komum þangað eftir liðlega 6 km
labb, falleg gönguleið.
Litum við í kaffihúsi og hvað er betra en kaffi og tertusneið vel þykk, þegar maður hefur eytt
orku sinni í góðum göngutúr.
Svo komum við í miðbæinn en þar var götumarkaður um allt, allstaðar fullt af sölutjöldum og
skúrum hvarvetna.

Flakkarar á ferð.
Litum inn á annað kaffihús þar sem var hægt að komast í internetsamband og þar setti ég
fyrsta bloggið á síðuna okkar.
Eyddum svo deginum í miðbænum og tókum svo leigubíl heim á stæðið í þorpinu sem heitir
Randersaacer, en það var komin hellirigning og auk þess allt of langt að labba til baka.
Ökumaðurinn, - kona á besta aldri spjallaði um heima og geima á leiðinni þar á meðal eldfjall
á Íslandi sem ómögulegt var að nefna, eða bera fram. Bætti úr því á fínni norðlensku. Spurði
hana um hvert við ættum helst að fara í framhaldinu. ROTHENBURG sagði hún
afdráttarlaust.
Túrinn kostaði um 12 evrur.
Svo var snæddur kvöldverður í húsbílnum, snitsel að hætti húsmóðurinnar á NANNA.
Ljúffengt að ekki sé meira sagt.
Uppstytt og hið besta veður, sólarlaust og 16 stiga hiti.
Laugardagurinn 29 maí.
Léttum akkeri og héldum ásamt ferðafélögum okkar upp með ánni MAIN. Eftir um 60 km
komum við í tjaldstæði, svona alvöru skammt hjá ROTHENBURG. Völdum það þar sem
hægt var að komast í tölvusamband en í kvöld er EUROVISION ásamt íslenskum
sveitarstjórnarkosningum og því betra að fylgjast með, svona úr fjaska.
Síðdegis fórum við svo kallarir í könnunarleiðangur inn í borgina meðan kvinnurnar okkar
slöppuðu af í sólinni og þvoðu þvotta eins og gengur.

Þar er nú margt að sjá fyrir ferðalanga. Þetta er miðaldaborg að upplagi og er gamli hlutinn
innan mikilla borgarmúra. Í ferðabók sá ég að ef þú hefur aðeins einn dag til umráða á
rómantísku leiðinni, skaltu velja ROTHENBURG. Þetta segir all nokkra sögu um borgina.

Keyptum okkur nýrstárlegt bakkelsi í nestið. Þetta kallast snjóboltar og er djúpsteiktar
kúlulaga kökur með allskonar eins og verðandi borgarstjóri segir.

Snjóboltar.
Komum svo til baka og erum nú með borginna á hreinu fyrir morgundaginn.
Slakað á eftir daginn á friðsælu stæðinu ásamt fjölda annara ferðafíkla.

Sunnudagurinn 30 maí.
Upp fyrir allar aldir og beint í tölvuna til að lesa kosningafréttir. Gaf mér ekki tíma til að
klæðast fyrst heldur sat og las mér til skemmtunar í morgunsárið; - kosninga,- og
söngvakeppnisúrslit. Hvorugt kom mér á óvart og hvorutveggja vöktu hrifningu svo ég gat
farið að klæða mig í rólegheitum.
Það rigndi í nótt, all mikið. Svo stytti upp og var hið besta veður það sem eftir var dags.
Við í bæinn, nema hvað. Lögðum bílunum við borgarmúrana og réðumst til inngöngu.
Reyndar voru allar fallbyssur þagnaðar þótt þar væru íslendingar á ferð.
Löbbuðum bæinn þveran og endilangan og skoðuðum virkismúrana. Svo eins og venjulega,
kaffihúsaráp og litið í búðir.

Bak virkismúra

Borgarhliðið
Að áliðnum degi fórum við í bílana aftur og eftir að hafa litið við á nálægum húsbílastæðum
(stellplatz) ákváðum við aða vera öðru sinni á tjaldstæðinu aftur. Þar kostaði dvölin 16 evrur
á móti 10 sem við hefðum þurft að borga á opna stæðinu.
Svo höfum við tölvusambandið áfram og öll þægindin sem ekki eru á stellplatz. Skúrir.

Mánudagurinn 31. Maí.
Svo fór hann að rigna. Í morgun var ekki nema 8 gráðu hiti og blautt með, svona eins og á
Íslandi. Við fórum af stað og tókum stefnuna á Dinkenlsbühl eftir rómantísku leiðinni. Þar
rigndi líka. Litum innfyrir borgarmúrana í Dinkenlsbühl sem eru í líkingu við þá í
Rothenburg.

Veggskreyting í þýskri borg.
Eftir að við höfðum auðgað andann og sálina í guðshúsum staðarins og litið á kaffihús til að
auðga líkamann líka, héldum við áfram okkar leið eftir rómantísku leiðinni. Kirkjur eru á
hverju götuhorni í þessum borgum. Á sínum tíma höfðu menn ekki komið sér saman um
trúarbrögð svo þess vegna eru kirkjur út um allt. Klukkurnar klingja allar í einu svo ekki
heyrist mannsins mál fyrir hávaða.

Kirkjan í allri sinni dýrð.

Samt er óvinurinn aldrei langt undan.

Héldum svo áleiðis suður til Nördlingen og settumst að á húsbílastæði í útjaðri borgarinnar.
Stæðið er aðallega gert fyrir húsbíla og ekkert þarf að borga fyrir vistina nema fyrir rafmagn
en þar kostar kílówattstundin eina evru eða svo. Snyrtingar eru líka á staðnum en er lokað
þegar kvöldar.
Nördlingen er enn ein borgin umgirt vígveggjum og turnum sem á sínum tíma hafa vistað
verði sem höfðu gætur á óvininum sem nálgaðist.( Sluppum samt innfyrir þott íslandingar
séum).

Grátið í rigningunni.
Borgin er staðsett ofan í gríðarlegum loftsteinagíg sem myndaðis fyrir miljónum ára. Sá í
ferðabók að verðandi tunglfarar frá USA hefðu hlotið þjálfun í þessum gíg. Sá samt ekki
hvernig það á að hafa gengið þar sem hér er fullbyggt af eldgömlum húsum. (Varla hafa þeir
búist við að finna hús á tunglinu).
Elduðum svo kvöldverð í húsbílunum sem við höfðum keypt í borginni. Maturinn hér í
Þýskalandi er aldeilis sérlega góður og maður getur borðað sér til ánægju dag eftir dag.
Verðið á matvöru er líka líkt og heima eða ódýrara ef eitthveð er og svo er maturinn líka mun
betri en heima.

Annars er verðlag í landinu álíka og heimafyrir á fötum og raftækjum. Ef krónan okkar
íslenska hefði ekki hrapað fyrir björg værum við í góðum málum.

Þrjár úr steini - hinar ekki.

Skrýtin stytta í Nördlingen.

Nördlingen er annars fínasta nýyrði um Reykjavík þegar Nörd Gnarr borgarstjóri hefur tekið
við veldissprotanum.
Þriðjudagurinn 1. Júní
Nóg af rómantík í bili. (lesist rigningu).
Fórum nú af stað og stefndum nú á München en þar er húsbílabúð í grendinni. Heitir hún Der
Freistaat. Þar var nú verslað sitt af hverju eins og um árið. Föttuðum ekki að þar er líka
stellplatz en það var allt orðið fullt þegar við áttuðum okkur á því. Tók engar myndir það og
vísast til bloggsíðunnar frá því síðast.
Fórum svo á tjaldstæði svolítið nær München sem er við Amperána. Fínasta stæði og kostaði
um 18 evrur með öllu.
Að vísu var hraðbrautin A 8 stutt frá svo umferðarniðurinn var eins og Dettifoss sjálfur væri
rétt handan við hornið. Samt bara notalegt að sofna við fossniðinn.
Húsbílabúðin stendur við Ohmstræti og svo er Amperstræti og trúlega er þá Voltstrasse
einhversstaðar. Allir í stuði þar.
Miðvikudagurinn 2. Júní.
Að afloknum morgunverkunum litum við í nærliggjandi verslunarmiðstöð. Héldum svo suður
á bóginn og stoppuðum við Ammervatnið sem er skammt vestan við München. Þar er
tjaldstæði gamalt og gróið, stórt og er niður við vatnið. (Sést vel í Goggle earth). Paradís
skútukalla og brettafíkla.
Við vatnið er fjörukrá og lítin verslun. (Minimarkt) Keyptum okkur þar aðgengi að
internetinu og kostaði klukkutíminn 3 evrur.

Fáir á ferð enda HELLIRIGNING. Vaðstígvélin urðu eftir heima en hefðu betur komið með.
Keyptu okkur að borða á kránni (pavillion). Maturinn var mjög góður og við keyptum
vínarsnitsel fyllt með camenbert og bratzel kartöflur með. Ásamt drykkjum kostaði máltíðin
fyrir okkur tæpar 30 evrur en þjónninn fékk að eiga afganginn.
VATNSVEÐUR!
Fimmtudagurinn 3. Júní.
Upp úr mýrinni og af stað. Nú skyldi haldið suður á bóginn sem fyrr. Stefnan tekin á dótabúð
sem er suðvestan við München og heitir Gérard. Þar var nú allt lokað því í dag er
einhvernskonar hátíðisdagur hjá þjóðverjum og allt lokað. Eins og uppstigningardagur hjá
okkur. Innfæddir spígspora um stræti og torg í viðhafnarklæðnaði þ.e. stuttbuxum og öðru
prjáli og eru fínir í tilefni dagsins.
Stoppuðum aðeins í borg sem heitir Rottenbuch. Þar virtist allt vera í eyði, varla nokkra sálu
að sjá og eyðilegt yfir að líta.
Héldum því áfram í suðurátt og stefndum á Garmich-Partenkirken. Garmína leiddi okkur sem
fyrr. Ekki gekk það nú sem skyldi því stórrigningar síðustu dægra settu þar strik í reikninginn
og sumstaðar hurfu vegirnir í djúpið og því allt lokað.
Hringsóluðum í leit að leið framhjá en þá birtust okkur bjargvættir sem af himnum sendir.
Þýsk hjón sem sáu að hér voru íslendingar í vandræðum og tóku okkur tali. Höfði verið á
Íslandi í fyrrasumar og hvervetna mætt góðvild og gestrisni. Höfðu m.a. verið á Akureyri.
Leystu þau úr okkar vanda og sögðu okkur hvert skyldi halda til að sneiða hjá flóðunum.
Snerum því við og náðum upp á mæstu hraðbraut og eftir það var leiðin greið.
Keyrðum í hlað í Garmich Partenkircen og rekleiðis á húsbílastæði í útjaðri bæjarins. Þetta er
fínt stæði þar sem togbraut er upp á næsta fjall í um 17 hundruð metra hæð.
Vertinn tók á móti okkur og lék á alls oddi. Hann sagði að við værum fyrstu íslendingarnir
sem þar hefðu gist, taldi upp ferðalanga frá öllum heimshornum en aldrei fyrr - íslendingar.
Spurði meðal annars hvort við værum ábyrg fyrir..... og við í varnarstöðu með það sama.....
íslenskum eldfjöllum.
Svo var eldað Alpafjallasnitsel í húsbílnum en það er á matseðlinum næstum annanhvern dag.
Ljúffengt.
Göngutúr í kvöldkyrðinni.
Föstudagurinn 4. Júní.
Svo fór sólin að skína. Loksins.
Fórum af stað í „bæinn" á öðrum bílnum. Konurnar okkar urðu eftir í miðbænum en við
karlarnir héldum í ævintýraleit. Stoppuðum á bílastæðinu við olympíuleikvanginn þar sem
skíðastökkpallarnir eru, og staðurinn er kunnastur fyrir. Þaðan fórum við fótgangandi upp í

gljúfrið sem er fyrir ofan staðinn og nefnist PARTNACHKLAMM á máli innfæddra.
Stórbrotið náttúrufyrirbrigði. Nokkar myndir segja meira en öll orð sem ég kann.

Pallarnir á stökksvæðinu

Ingimundur á leið í hyldýpið.

Fallegt hús

Gljúfrið.

Regnbogi í úðanum

Viðarhlaði

Pallarnir

Á leikvanginum
Þegar heim á húsbílastæðið kom var slakað á um stund. Svo toguðu fjöllin í okkur og við
Ingimundur gegnum upp í fjallið fyrir ofan staðinn og litum yfir. Þar er búið að gera
þrautabraut upp í trjánum og er þar hægt að klifra og renna sér í köðlum og þess háttar.
Afbragðs gott veður, sól og hiti. Sögðumst hafa séð skógarbirni en þeir voru víst með hala og
klaufir og bjöllu um hálsinn. Zugspitze hæsta fjall landsins blasti við í kvöldsólinni.
Rómantík, - loksins.

Á húsbílastæðinu

Frá fjallgöngunni.

Laugardagurinn 5. Júní.
Sól og 20 stig í morgun.
Lögðum af stað vestureftir Alpafjallaveginum svonefnda. Fyrsti áfangastaðurinn var Kloster
ETTAL sem er klausturkirkja ein ægifögur. Stoppuðum þar um stund og litum svo inn í
ostabúð sem er þar nærri.

Klausturkirkjan

Svo héldum við lengra að höll sem heitir LINDERHOF. Þar er allt slegið gulli og gersemum
og mjög gaman að skoða alla dýrðina.

LINDERHOF

Gull

Hellirinn í grendinni.

Svo fórum við áfram Alpaveginn meðfram vötnum sem eru rétt sunnan landmæranna
Austurríkismegin og heitir þar Plansee.
Þar sem var laugardagur og allir í fríi þá var allt fullt af fólki og bílum meðfram vatninu og
lítið hægt að stoppa sökum þrengsla.
Svo fórum við framhjá þorpi sem heitir Breitenwang og þaðan norður undir landamærin aftur
en leiðin liggur í gegnum í göngum undir hæðardrag þar sem landamærin eru rétt vestan við
Füssen.
Komum svo í Füssen síðdegis og fórum rakleitt á húsbílastæði sem þar er. Þar er mjög gott að
vera og kostar nóttin þar 12 og hálfa evru.
Veisla í húsbílunum í kvöld og viðeigandi drykkir hafðir um hönd.
Mjög gott veður í allan dag. Sól og 25 stig að mestu.
Sunnudagurinn 6. Júní.

Dagur hinna miklu kastala. Fórum á öðrum bílnum á stæði nálægt köstulunum.
Skoðuðum fyrst Neuschwanstein kastalann og síðan Hohenschwangau sem er þar í grendinni.

Neuschwanstein

Hohenschwangau

Beðið eftir inngöngu í kastalann

Útsýn frá kastalanum.
Eftir slíka skoðun er maður orðinn slæptur og lúinn og hvíldinni feginn á stæðinu.

Stöðuvatn í grenndinni
Ennbetra veður í dag sól og yfir 30 stig. Svo skall á þrumuveður með kvöldinu. Gaman að
vera til.

Mánudagurinn 7. Júní.
Litum „í bæinn" í Füssen eins og stundum áður. Fórum á öðrum bílnum í bæinn og gengum
svo miðbæinn á enda, eða niður að Bleiku kirkjunni sem stendur niður við ána.

Bleika kirkjan

Komum í fatabúð og keyptun svolítið af fötum sem voru á mjög góðu verði.

Sérkennileg listaverk í Füssen
Yfirgáfum svo Füssen og héldum í vesturátt sem fyrr.
Lentum inn á A7 hraðbrautinni um stund en sveigðum svo til suðurs í átt að fjöllunum eftir
vegi no 310. Þetta er gríðarlega falleg leið og er hluti af alpafjallaveginum svonefnda.
Keyrðum dal sem ég nefni bara Fagradal og ber hann nafn með rentu. Vegurinn í dalnum er í
yfir 12 hundruð metra hæð. Iðjagrænar grasbrekkur og risastór grenitré innanum og allt upp á
fjallsbrúnir sem eru hér í um 2000 metra hæð.

Kýr á beit
Kúahjörð á beit og hver með sína bjöllu um hálsin svo klukknahljómurinn bergmálar milli
fjallanna.
Ekki verður maður svo sem var við hæðina en fröken Garmína segir alltaf til um þetta.

I Alpafjöllum

BAD-HINDERLANG

Komum svo fram á „Kambabrún" en þar liggur vegurinn niður snarbratta skógivaxna hlíð.
(Töluvert tilkomumeiri en Kambabrúnin heima.) Mjög fallegt útsýni er þar yfir dalinn
niðurundan en þar eru þorpin BAD- OBERDORF og BAD-HINDERLANG þar sem við
gistum á topplatz stæði.

Nanni i Bad Hinderlang
Mjög gott ferðaveður var og hitinn vel milli 25 og 30 stig og sól svona stundum.

A stæði í Bad Hinderlang
Um kvöldið fengum við Ingimundur okkur göngutúr í kvöldkyrðinni. Litum við í sundlaug
þar nærri en þar var að sjálfsögðu búið að loka. Kona nokkur sá til okkar og bauð okkur
innfyrir að skoða; „... svo komið þið bara í sund á morgun" sagði hún gestrisnin uppmáluð.
Svo rákumst við inn á hótelið sem er þarna á staðnum er þar stóð yfir skemmtun þar sem tveir
skemmtilegir kallar spiluðu tírólamúsik og voru með skemmtiatriði.
Við vorum að sjálfsögðu boðnir velkomnir og upp á bjór, nema hvað. Hlýddum við á
skemmtunina um stund en í pásunni sóttum við konurnar okkar og vorum við svo þarna öll á

þessari skemmtun fram eftir kvöldi. Það var mjög gaman að lenda svona líka óvænt inn á
uppákomu sem þessari.

Sperllikarl að spila
Þriðjudagurinn 8. Júní.

Glampandi sól í morgun, en veðurspár undanfarinna daga gerðu ráð fyrir rigningu og
þrumuveðri þessa dagana.

Hédum áfram eftir Alpaveginum gegnum þorpin SONTHOFEN og IMMENSTADT.
Hugðumst svo fara fyrir sunnar ALPSEE en þar var vegurinn lokaður einhverra hluta vegna.
Þræddum því leið sem liggur nokkru norðar og er ekki alveg eins falleg en ágæt samt.
Glæsilegt útsýni suður til Alpafjallanna og yfir sveitir Þýskalands.

Útsýn til Alpanna

Komum svo suður til LINDAU við BODENSEE vatnið síðdegis.

Renndum við á stellplatz sem þar er í miðbænum en þar var aðbúnaður ekki að okkar skapi.
Snyrtingarnar kofar einir og sóðalegir og ekkert rafmagn þar að auki. Færðum við því okkur
aðeins vestur með vatninu þar sem heitir KRESSBRONN en þar niður við vatnið er líka þetta
fína stæði þar sem við settumst að. Gjaldið er 10 evrur fyrir nóttina og er allt innifalið. Stórt
og mikið stæði þar sem allt er til staðar sem þarf.

Hitinn um og yfir 30 stig og ég öfunda ferðafélagana að hafa loftkælingu í sínum bíl. Niðri
við vatnið var smá andvari og því betra að vera.
Miðvikudagurinn 9. júní
Héldum kyrru fyrir í dag. Nóg komð af keyrslu í bili og því kærkomið að hvíla sig þó ekki
nema einn dag.
Við kallarnir fengum okkur göngutúr í næsta þorp, KRESSBONN og vorum að leita eftir
bátsferðum um vatnið. Ekkert fannst af því sem kom til greina, svo við komum tómhentir til
baka.
Sólin bakaði okkur í allan dag og því betra að hafa sólarvörnina tiltæka en hitinn fór í 33 stig.
Fimmtudagurinn 10 júní
Yfirgáfum stæðið í KRESSBORN sem heitir GOHREN. Vörðurinn gamall kall og geðillur
eftir því rukkaði okkur svo um 51 evru fyrir þessar tvær nætur en hann var búinn að segja
okkur 10 eða 12 evrur. Ég spurði hann hvort hann talaði ensku og sagði hann það vera. Samt
svaraði hann mér á þýsku, talaði hratt og ég skildi ekki orð.
Borguðum samt og fórum vonsvikin þaðan. Þangað komum við ekki aftur.
Fluttum okkur yfir í FREDRIKSHAFEN og lögðum bílunum þar á gjaldskyldu stæði. (3
evrur eða svo til loka dagsins).

Nanni og Bláskeggur í stæði í Fredrikshaven

Skoðuðum miðbæinn og litum á mannlífið. Fórum í SEPPELIN safnð og skoðuðum sögu
þýskra loftskipa. Mjög merkileg safn.

Flakkarar í Friðrikshöfn
Litum inn í miðasöluna þar sem útsýnisferðir eru til sölu á vatnið. Keyptum okkur ferð með
snekkju sem gengur frá FREDRIKSHAFEN til MERSBURGAR og þaðan yfir á
blómaeyjuna MAINAU. Þetta var um fjögurra tíma túr og hverrar evru viðri enda kostaði
farið ekki nema rúmar 10 evrur fyrir mannin.

Fleyið sem fleytti okkur

Landgangurinn
Föstudagurinn 11. Júní

Heitasti dagur lífs míns. Sólin skein í allan dag og hitinn var 36 stig.

Héldum af stað meðfram vatninu og komum okkur fyrir á húsbílastæði í MEERSBURG,
nálægt miðbænum.
Skoðuðum miðaldakastalann sem þar er og svo var deginum varið í gönguferðir í miðbænum.

Þessi bær er mjög skemmtilegur og áhugaverður, stendur á gömlum grunni og í nokkrum
halla og er riddarakastalinn í honum miðjum.
Strandgatan er meðfram vatninu og svo eru kaffi og veitingahús sem snúa að vatninu, full af
fólki. Fjölmargir voru þar á ferli og trúlega flestir svona túrhestar eins og við.

Svo var slakað á í hitanum það sem eftir var dagsins og haldið til í skugganum af nálægum
trjálundi þar sem hitinn var þrúgandi.

Slökkvistöðin var í næsta nágrenni og voru þeir að gera sér glaðan dag. Grill og konur og
börn og svo um kvöldið voru þeir farnir að syngja, svona eins og íslendingar í útilegu.

Meersburg

Gamli kastalinn

Í kastalanum

Þýska gæðastálið

Meersburg

Götumynd í Meersburg

Kaffihús í röðum
Komum svo seint og um síðir á tjaldstæði í FISCHBACH sem er skammt vestan við
FREDRIKSHAFEN. Þar gistum við Steinunn um árið í margar nætur enda þjónustan þar á
miklu persónulegri nótum en á stóra stæðinu þar sem við vorum áður. Þar tóku kunningjar á
móti okkur; - „from Iceland!!!" og buðu okkur velkomin. Þekktu okkur frá því um árið.

Fjaran í Fichback hreinsuð eftir síðustu flóð.

Við Bodensee
Eitthvað var nú bókunarkefið bilað á bænum og við því beðin að koma síðar til að tékka inn.
Ekkert varð nú af því í bili þar sem enginn var við til þeirra hluta þegar á reyndi. Bara gert
klárt daginn eftir. Ekkert mál.

Laugardagurinn 12 júní.

Skruppum aðeins inn í Sviss og skoðuðum Rínarfossana. Svona smá flúðir að sjá tilsýndar en
þegar við komum niður að sjálfur fossunum þá er þetta nú býsna tignarlegt. Ómaksins virði
sannarlega.

Rínarfossar

Ingimundur Ingimundarson og Rínarfossarnir

Ætluðum að fara að norðanverðu en fröken garmína missti sambandið upp þegar við keyrðum
í gegnum jarðgöng í nágrenninu og gleymdi að segja okkur að taka beygju svo við lentum að
sunnanverðu. Ekki verra fannst okkur.

Þrautin þyngri var svo að koma sér til baka aftur norður yfir Rín. Nágæg hraðbraut var lokuð
og bannað að beygja til hægri svo við tókum marga króka og slaufur í Sviss til að komast til
baka. Tókst þó með tilstilli nýju Garmínunni hans Ingimundar.

Nú dveljum við á þýskum bóndabæ rétt norðan landamæranna þar sem tjaldstæðið er trúlega
rekið sem aukabúgrein, en þar er allt rosa flott. Vistin átti að kosta um 35 evrur fyrir okkur
yfir nóttina svona 5.700 krónur íslenskar. Nei takk ekki fyrir okkur. Náðum þó samkomulegi
um að vera á „quik stop" svona utan girðingar sem er allt í lagi og borga um 17 evrur fyrir.
(2800 ísl.) Aðgengi er að öllu nema sundlauginni og leikvöllunum en aðalmálið var að
komast í þvottavélar sem þarna eru. (Klukkutíminn í vélunum kostar 2 evrur)

Svo erum við bara hér í sveitasælunni með kirkjuklukknahljóm í eyrum og mykufnyk í nösum
og látum okkur líða vel.
ps þvotturinn þornar á snúrunni.
Sunnudagurinn 13 júní.
Svo skildu leiðir. Ferðafélagar okkar urðu eftir á stæðinu í sveitinni en við héldum inn í
Svartaskóg. Söknuðum þeirra sáran en þau halda austur um Þýskaland. Góðir ferðafélagar
það.

Keyrðum nú í gegnum þorp í miðjum skóginum þar sem margt var um manninn, margar rútur
og fullt af fólki. Við stoppuðum á húsbílastæði í þropinu og sáum ekki eftir því. Þetta þorp

heitir TRIBERG en þar við þorpið eru hinir kunnu TRIBERG fossar sem eru hæstu fossar
Þýskalands. Löbbuðum upp með fossunum og þar er ægifagurt.

Við fossana

TRIBERG

Við einn fossinn

Klukkur í öllum stærðum

Sú stóra kostar um 4 þús evrur

A la Svartiskógur

Í þorpinu er svo hið fræga safn af sjálfspilandi hljóðfærum og öðrum instrumentum. Ég setti
evru í rauf og þá fór heil hljómsveit af stað. Hljóðfæraleikarar í fullri stærð og sjálfspilandi
píanó, heil hljómsveit. Svo fór stórt orgel í gang og spilaði klassísk verk svona alveg
sjálfkrafa, bara fyrir eina evru eða svo. Stórkostlegt að hlusta á þessa tónlist. Engar tölvur eða
þessháttar bara mekanikk af gömlu gerðinni.

Hljómsveitin

Orgelið sjálfspilandi

Spilverkið í orgelinu

Vantar klukku í húsbílinn
Í þorpinu eru svo margar verslanir sem selja listmuni úr tré sem tengjast Svartaskógi.
Áberandi eru þar klukkur af öllum stærðum og gerðum. Gaukskukkur eru þar í meirihluta.
Fjölbreytni listmunanna er ótæmandi. Allir þessir munir eru í sérflokki varðandi listfengi,
stærð, fjölda og fjölbreytileika.

Nanni á kafi í Svartaskógi

Steinunn að kaupa inn

Hvað er klukkan

Dvöldum þarna um fjóra klukkutíma og er þetta einn stórkostlegasti staður sem við höfum
heimsótt í Þýskalandi að öðrum ólöstunum.

Héldum nú af stað norðureftir Svartaskógi. Fórum í gegnum þorpin SCHONACH, GRUND,
WITTENBACH, OBERPRECHTAL, SCHRAHÖFE,MÜHLENBACH og enduðum í
HASLACH.

Þessi leið liggur um ása og dali. Auðvitað allt skógi vaxið, nema hvað. Brekkur eru ýmsist
upp eða niður, mjög fallegt en skógurinn er yfirþyrmandi.

Þar renndum við inn á húsbílastæði í miðju þorpinu. Kostar ekkert að vera og þar er
snyrtingar, meira að segja snyrtilegar.

Svo var slakað á á nálægu veitingahúsi upp á einn öl í lok dagisns.

Svo var bankað. Brosandi kona kom og rétti okkur lokað umslag og ýmsa bæklinga um
þorpið. Í umslaginu voru afsláttarkort og fleiri upplýsingar um svæðið. Bara handa
húsbílaeigendum. Höfðinglegar móttökur.

Í dag var sólarlaust en hitinn var um 20 stig.

Góður dagur.

Mánudagurinn 14 júní.

Þá var komið að því að halda af stað enn einu sinni. Við vorum nú stödd í miðjum
SVARTAKÓGI í dal sem heitir KINZIGTAL og rennur samnefnd á um dainn. Afar sérstakur
gróður er í ánni en hún er sumstaðar full af þessu, bakka í milli.

KINZIGTAL áin

Byrjuðum á að skoða okkur aðeins betur um í HASLACH þar sem við vorum nú stödd. Þetta
er gamall námubær sem var á sínum tíma miðstöð slíkra þegar silfurnámur voru nýttar á
svæðinu. Þar hafur trúlega ríkt gullfrafaraæði. Annars er þett fallegur bær, allur skreyttur
fránum sem hanga á línum sem strengdar eru milli húsanna í miðbænum. Ekki sá ég þó
íslenska fánann hvernig sem ég leitaði.

Götulíf í Hashlac

Haslach

Vandi þorpsbúa í hnotskurn

Ætluðum að skoða silfurnámu í grenndinni en í dag, mánudag er allt slíkt lokað hjá
þjóðverjum. Því var ekki um annað að gera en halda af stað. Náman verður að bíða betri tíma.

Þegar neðar dró í danum urðu vegir allir betri og greiðfærari þótt ekki þyrfti svosem að kvarta
í þeim efnum.

Veðrið var með afbrigðum gott um 30 stig og sólskin í allan dag.

Keyrðum í gegnum marga smábæi í dalnum og stoppuðum um stund í GENGENBACH sem
er gamall og fallegur bær með kirkjum á hverju strái eins og víðar. Leifar af virkisveggjum
settu líka sinn svip á staðinn.

GENGENBACH

Lækur á götunni

Lækur

GENGENBACH

Athygli vakti að lækir eru látnir renna um göturnar. Vatni er veitt um rennusteinana og
myndar þetta sérstaka stemmingu.

Eftir stutt stopp var haldið í átt til BADEN BADEN. Stefndum á húsbílastæði í miðbænum en
þegar þangað var komið var allt fullt enda stæðið lítið. Snerum því við og áðum svo á
tjaldstæði sem heitir ADAM og er skammt vestan við BADEN BADEN úti á Rínarsléttunni.
Afar fallegt stæði við lítið stöðuvatn þar sem endur synda og froskar kvaka á síðkvöldum.
(Gæsirnar eru reknar burtu með miklum skothvellum þegar þær láta sjá sig.)

Lentum þar á milli tveggja hollendinga sem voru á ferðalagi í hjólhýsum. Spjallaði heillengi
við annan þar sem hann var að gefa fiskunum í tjörninni brauðmola. Umræðuefnið voru
íslensk eldfjöll og íslenskt efnahagslíf, jafnvel Icesave bar á góma. Allt í góðu. Spurði hann
hvort óhætt vari að fara inn í Holland og hann svaraði „OOOOooooo - no. „
Sagðist hann hafa átt húsbíl einu sinni en hann var hriplekur og ekkert varið í hann lengur,
enda árgerð 19 hundruð sextíu og eitthvað. Nú eru hjónin alsæl í hjólhýsinu sínu, skilja það
eftir á stæðunum og ferðast svo dageiðir út frá því.
Lét hann hafa slóðina inspiredbyiceland.com - svolítil sárabót frá Íslandi.
Þriðjudagurinn 15. Júní
Hvíldum okkur í dag. Héldum kyrru fyrir enda orðin dálítill flækingur á okkur undanfarna
daga.
Gengum umhverfis vatnið sem stæðið stendur við, veðrið var nokkuð gott þótt sólarlaust
væri. 25 stig eða svo.

Miðvikudagurinn 16. Júní

Ekið mikið í dag. Tókum stefnuna nroðurfyrir hornið á Frakklandi og svo í átt til Mosel.
Fórum vestur yfir RÍN rétt vestan við KARLSRUHE og á þeim slóðum er mikið
vínræktarhérað. Dautsche Weinstrasse. Þar ókum við í gegnum nokkur þorp og ætluðum
meira að segja að gista í einu þeirra á stærðarinnar húsbílastæði. Þar var allt lokað og
vinnuflokkur að gera gott stæði betra svo við urðum frá að hverfa.

Þessi þorp eru um 1000 ára gömul og göturnar þröngar eftir því. Voru sumir í vandræðum
vegna þess sérstaklega flutningabílstjórar sem slógu í örvinglan inn nýjar tölur í GPS tækið
sitt.
Þetta var seinfarið svo við fórum upp á hraðbrautirnar aftur og þá fóru hlutirnir að ganga. Allt
of gott veður til að keyra en við héldum samt áfra.

Nálægt vegamótum þar sem mætast A62 og E 422 áðum við svo á tjaldstæði sem er við
fallegt vatn. BOSTALSEE heitir það.
Við höldum samt að það sé fallegt en það er eins og svo mörg vötn, á kafi í skógi og lítið sem
ekkert útsýni yfir vatnið.

Fengum okkur göngutúr niður að vatninu um kvöldið en þar er samkomusvæði.
Hljóðfærasláttur barst frá „Pavillijóninu" á svæðinu. Þegar betur var að gáð var þar prestur í
stóli og hafði heila blásarasveit sér til fulltingis. Ræðan fór auðvitað inn um annað og út um
hitt, enda á þýsku. Hundarnir sátu á bekkjum aftantil ásamt eigendum sínum, enda
hundheiðnir.

Fimmtudagurinn 17. júní

Það rignir líka 17. Júní í útlöndum. Þungbúið og 13 stig í morgun.

Fórum síðasta spottann ofan í MOSEL dalinn og renndum inná húsbílastæði á árbakkanum.
Þetta stæði er við þorpið SCHWEICH. og er við árbakkann þar sem skútukallarnir halda
saman. Þar er svona krá og allt í skútustíl. Þjónustan ekkert spes, jafnvel bar á sóðaskap á
svæðinu.

Á leiðinni sáum við fyrsta umferðarslysið á þýsku vegunum til þessa. Tveir saman og útaf
eins og gengur þegar menn eru á hraðferð. Kannski var um að kenna þokuslæðing sem var á
veginum hér og þar.

Þar sem nokkuð var eftir dagsins skruppum við til TRIER sem er aðeins ofar við ána. Fórum
á húsbílnum okkar og tókum stefnu á verslunarmiðstöð sem er í miðbænum. Mistök, umferðin er bara ekki fyrir svona bíla og þegar átti í þokkabót að troða Nanna ofan í
bílastæðahús í kjallara, þá leist mér ekki á blikuna, nei takk! Náði að snúa við á 11eftu stundu
og halda andlitinu. Umferðin var geggjuð, allstaðar bílar og allt yfirfullt. Snerum því við á
stæðið aftur en með viðkomu í nágrannaþorpinu sem heitir SCHWEICH og er við vegamót
A1 og A 64 í MOSEL.

Stæðið sem við erum á er stórt og mikið við Yacthaven eða í þá áttina. Gamalt og í
niðurnýðslu. Sóðaskap hef ég ekki fyrr séð í Þýskalandi fyrr en nú. Við höfðum ætlað okkur
að fara út að borða í tilefni þjóðhátíðardagsins en eftir að hafa litið svæðið augum misstum
við lystina og Steinunn eldaði dýrisndis máltíð í húsbílnum eins og venjulega. Eigum
„útaðborða" bara eftir.
Hitinn steig þegar leið á dag og í kvöld er hann 20 stig eða svo.

Moseláin

Föstudagurinn 18 júní.

Yfirgáfum þennan guðsvolaða stað með lítilli þökk.
Héldum niður með MOSEL en ekki langt. Stoppuðum á stað sem heitir KLÜSSERATH þar
sem stæði er fyir 400 húsbíla enda túnið sem við erum á mælt í hekturum.

KLÜSSERATH
Nutum sólar í allan dag ásamt svona um 50 til 60 öðrum húsbílum. Ekki er hér mikið upp á að
bjóða utan sólar, kyrrðar og nóg af landrými. Undir kvöldið fóru að berast auglýsingapésar
frá nágrannaþorpinu. Vínsmökkun og matartilboð. Auðvitað féllum við fyrir þessu og fórum
að smakka á veigunum sem voru á boðstólnum. Svo var rogast heim með Moselvínin í
kippum. Til að kóróna góðan dag fórum við út að borða - við urðum af með það í gær - í 12

hundruð ára gömlum kastala í þropinu. Þar fengum við mjög góðan mat og persónulega
þjónustu sem vertinn stóð fyrir. Fræddi hann okkur um kastalann og bauð okkur að skoða í
kjallarann þar sem vínið var í ámum. Svo spurði hann um Ísland og eitthvað sem heitir víst
Eyjafjallajökull sem ómögulegt er að nefna. Gaf okkur kort af svæðinu og bauð okkur að
ganga um vínekrurnar ofna við þorpið á morgun.

Úr nálægu tré tíndi hann svo kirsuber og gaf okkur og smökkuðst þau mjög vel svona fersk.

Kirsuberin
Maturinn, sem var mjög góður kostaði með eðal rauðvíni 18 evrur fyrir okkur bæði og vertin
fékk tvær í þjórfé, smatals 20 evrur. Fín þjóðhátíðarmáltíð.

Verðið á víninu hér er mjög hagstætt 6 vínflöskur í kippu kosta 3 evrur stykkið eða 480
krónur ísl. af eðal Moselvíni. Aðrar tegundir kosta meira allt upp í um 4.20 og sú dýrasta yfir
5 evrur.

Svo var setið úti í kvöldkyrrðinni og spjallað saman að liðnum góðum degi. Ekkert raskaði
kvöldkyrrðinni nema stöku flutningaprammi sem sigldi hjá hlaðinn ýmsum varningi allt frá
bortajárni til bensíns. Svo var rauðrefur að sniglast meðfram ánni hinumegin.

Laugardagurinn 19. Júní

Enginn svefnfriður í morgun. Þyrla hóf sig á loft kl hálf sjö og flögraði stanslaust yfir
vínekrunum í hlíðinni svo ekki var mikið um svefn eftir það. Var að dreifa einhverju.

Héldum svo af stað enn einu sinni. (Þannig er það víst á ferðalögum. ) Keyrðum í rólegheitum
niður með MOSEL og stoppuðum á þar til gerðu stæði í bænum BERKENSTEL. Þarna er
mjög gamall bær og húsin standa svo þétt að næstum er hægt að teygja hendur á milli.
Sumum húsanna hefur verið troðið í annars allt of þröngar götur. Mannlíf í þessum bæ var
með fjörugra móti. Fullt af ferðamönnum eins og okkur og verslunin blómstraði. Kaffihús
bjóða upp á dýrindis tertur og minjagripaverslanir eru með allskonar dót sem ferðamenn falla
fyrir. Kastalarústir eru fyrir ofan bæinn og þaðan er gott útsýni segir í ferðabók sem er
meðferðis.

Þegar við höfðum skoðað nægju okkar fórum við nokkra kílómetra niður með fljótinu þar
sem er stórt húsbílastæði þar sem heitir GRAACH. Þar var fyrir fullt af húsbílum flestum
þýskum en öðrum frá Belgíu Hollandi og Luxembourg. (og svokom þarna einn íslenskur eins
og skrattinn úr sauðarleggnum)

Eins og allstaðar annarstaðar var engin stemming á tæðinu. Allir að sofa kl átta eða um það
bil.
Helst var að slökkvilið staðarins brá á leik, klæddu sig uppá og bjuggu til gosbrunna og
gusuðu vatni, trúlega í tilefni afmælis eða einhvers slíks. Svo voru hamingjuóskir og faðmlög
og þá létum við forvitnir ferðamenn okkur hverfa.

Sunnudagurinn 20. Júní

Fórum í dag niður með fljótinu en þegar síst skyldi stóð prúðbúinn lögregluþjónn á hringtorgi
og vísaði okkur brosandi af leið. Þurftum við því að taka nokkurn krók upp úr Moseldalnum
og keyrðum í gegnum sveitir og þorp eins og stundum áður.
Komumst loks í bæ sem heitir COCHEM. Þar er einn gamli bærinn enn og standa húsin þétt
upp við hvort annað. Fullt af ferðamönnum var á svæðinu og göturnar troðnar. Markaður var
á torgum og fjöldi sölutjalda um allt.

Steinunn við COCHEM kastalann.

Keyptum okkur ýmislegt eins og fleiri túristar enda verðið þokkalegt á íslenskan mælikvarða.

COCHEM

COCHEM

Bærilegt veður 19 stig og þurrt þegar á daginn leið.

Þarna sá ég efni í nýjan málshátt; „Bundinn er sá er hundsins gætir„ ha.ha.
Svo fórum við spölkorn upp með fljótinu aftur og parkeruðum í bakgarði hjá vínbónda sem
rekur veitingahús.
Mánudagurinn 21. Júní
Komum við í COCHEM á ný. Skoðuðum að þessu sinni kastalann sem gnæfir yfir og setur
svip á staðinn. Svo fengum við okkur salibunu með túristalestinni sem dregur ferðafólk í
hring um svæðið.

Kíktum í búðir og héldum svo áfram ferð okkar.

Renndum inn í KOBLENZ og ætluðum að fara niður á kæjann og líta á mannlífið. Ekki
auðnaðist okkur að rata þanga þrátt fyrir einbeitta leiðsögn Garmínu, að hluta til var svæðið
lokað vegna viðgerða eftir flóðin á dögunum og svo var plássleysið og þrengslin svo að við
snerum frá með brotið afturljós eftir að hafa rekið það í steinvegg sem leit út eins og limgerði.

Snerum því frá og fórum aftur upp með MOSEL að nýju og gistum á gríðarstóru tjaldsvæði
sem er á eyju út í fljótinu og heitir Camping Insel og er við þorpið Winningen. Nóg pláss og
gestrisnin í fyrirrúmi.

Spurði staðarhaldarann hvort hann vissi um húsbílabúð svo ég gæti keypt nýtt afturljós og
hann hélt nú það. Vísaði hann okkur á búð sem er ekki svo langt frá og er í bæ sem heitir
POLCH og heitir sú Niesmann Caravanning og er við Kehrstrasse 51 það í bæ.
Þriðjudagurinn 22. Júní

Renndum til POLCH sem er um það bil 20 km. Í burtu. Ekki var nú ljósið til þar er Steinunn
keypti sér skó sem hún er afar ánægð með. Afgreiðslan var afar góð þar og var okkur boðið
kaffi m.a.

Svo var stenfnan tekin á Top-platz í bæ sem heitir BAD- MARIENBERG og er við
sundlaugina þar í bæ. Þessi staður er skemmtilegur og hefur upp á ýmislegt að bjóða. Þarna er
sundlaug auðvitað og allskonar heilsulindir. Hinumegin götunnar er svokallaður Basaltpark.
Hvað er nú það. Jú þetta er gömul grjótnáma sem ekki er í notkun lengur. Skógi vaxin orðin
eins og allt annað. Þarna hafði verið numið grjót til bygginga og gatnagerðar í gamla daga.
Nú voru þarna minjar um þessa starfsemi. Í botni námunnar sem var bara stór gígur, var stór
tjörn og í henni syntu stórir fiskar af einhverju tagi og þegar ég nálgaðist bakkann komu þeir
nær trúlega átt von á að vera gefið.

Þarna er svo stórt hótel og bak við það er svona dýragarður af minni gerðinni en samt flottur.

Um kvöldið var svo boðað til tónleika í miðbænum. Ýmsir söngvarar sungu fjörug lög. Fjöldi
manns var þar samankomin og var stuð á mannskapnum.

Miðvikudagurinn 23. Júní.

Sól í dag. Þegar við komum á fætur heilsuðu þjóðverjar sem höfðu verið 3 mánuði á Íslandi
fyrir nokkrum árum. Sagði þeim allt af létta af landinu kalda en þau höfðu verið mjög ánægð
með heimsóknina þangað. Voru m.a. á Akureyri og líkaði vel sundlaugarnar og
Lystigarðurinn.

Spurði þau hvort þau vissu um húsbílabúð og ekki stóð á svari. Í nágrannabænum sem heitir
HACHENBURG og búðin heitir Camping Wessle og stendur við Koblesnzer- strasse. Við
þangað. Þar keypti ég svo nýtt afturljós, þetta sama og ég skipti um á dögunum. Ýmislegt
fleira keyptum við svo sem litla kaffivél sem hentaði vel í bílinn.
Keyrðum svo langa lengi þar til við komum á Top-platz sem heitir Bad - Westernkotten og er
skammt austan við Dortmund.
Þar er rekin heilsustofnun, svona Hveragerði þeirra með sundlaug og tilheyrandi.

Saltturninn en þar er pækillinn búinn til.

Nú hafði skipt um veður og komið vel yfir 30 stig og sólskin með afbrigðum mikið. Gott ef
þetta helst eitthvað.

Fimmtudagurinn 24. Juní.

Áður en við héldum af stað enn á ný, litum við á lífið í heilsuþorpinu. Hveragerði er nú bara
stórborg miðað við þetta. Allt þarna miðaðist við þarfir eldra fólksins sem dvelur þar sér til
heislubótar.

Yfirgáfum því þennan stað og spurðum fröken Garmínu um fljótustu leið á Steinhundinn sem
við köllum svo, eða Steinhuder-Meer sem er rétt vestan við Hannower.
Eftir 150 km þeysireið að mestu á hraðbrautum Þýskalands komum við þangað í veðurblíðu
og tókum stæði á sama stað og á dögunum. Slökuðum svo á af öllum mætti og sleiktum
sólskinið og ísinn okkur til óblandinnar ánægju.

Föstudagurinn 25. Júní.

Skruppum til nágrannaþorpsins og skildum stóla og borð eftir í stæðinu á meðan. Keyptum
gjafir og fleira smáræði og fórum svo til baka.

Litum á bæjarlífið á Steinhundinum en þar var gola en sól að mestu. Hellingur er af
húsbílafólki á stæðinu og virðist staðurinn vinsæll enda ódýr miðað við þjónustu. Kostar 10
og hálfa efru með rafmagni yfir nóttina og eru þar snyrtingar, sturtur, þvottavél, ókeypis vatn
og nóg pláss.

Athygli vekur að húsbílafólkið heldur ekkert saman. Enginn virðist þekkjast og eru menn sinn
í hvoru horni og ekkert félagslíf.

Öðruvísi er þetta heima þar sem húsbílafélögin standa gjarnan fyrir ferðum þar sem allir
þekkjast og koma saman og skemmta sér, en það er önnur saga.

Laugardagurinn 26. Júní.

Dvöldum á Steinhuder í dag.
Eyddum deginum í rölt um miðbæinn og svoleiðis, annars bara lífinu tekið með ró. Upplagt
að fá sér samloku með reyktum ál. Smakkast mjög vel. Fínt veður sól og sæla.

Sunnudagurinn 27. Júní.

Vorum á Steinhundinum einn daginn enn en hér er gott að vera. Skruppum í skemmtisiglingu
á vatninu, svona hringferð og lituðumst um á vatninu. Logn og sól og 30 og eitthvað stig
hitinn.

Mánudagurinn 28 júní.

Leystum landfestar og fórum á annað TopPlatz sem heitir WIETZENDORF og er skammt
sunnan við Hamborg. Aldeilis snilldar staður. Þarna er tjaldstæði í skógi sem umlykur vatn
sem er svo sullað í daginn langan. Stæðið heitir SÜDSEE CAMP á máli innfæddra.

Verðið er 12 evrur og svo er rafmagnið til sölu í sjálfsala eins og víðar.

Húsbílastæðin eru öll hellulögð og sjálfsalar fyrir stæði og rafmagn o.þh. Rosalega flott allt
saman.

Hellulagt bílastæði.
Fengum okkur að borða á fínu veitningahúsi á vatnsbakkanum og gengum svo umhverfis
vatnið á eftir.

Paradís við SUD SEE

Í kvöldverðinn voru svo samlokur með laxi sem fékkst í sölutjaldi á staðnum og kökusneið á
eftir.

Í kvöld var svo leikrit með ABBA ívafi í samkomutjaldinu á staðnum. Fórum fljótlega því
hitinn inni í tjaldinu var allt of mikill fyrir ísfólkið úr norðurhöfum.

Þriðjudagurinn 29 júní.
Forellensee tjaldstæði varð fyrir valinu í dag. Þetta er skammt norðan við
Hamborg og er við smá vatn sem er notað sem baðstaður fyrir sólþyrsta.

Forellensee stæðið

Skrýtinn kall sem hafur með vatn að gera

Miðvikudagurinn 30 júní
Fórum til Flensborg og litum í húsbílabúðir og landamæraverslanir svo nú er NANNI þungur sem og
stundum áður.

Gistum svo á stæði sem er bakvið húsbílaverslunina Skandic sem þar er. Allt í lagi að vera þar en
skarkali frá umferðargötu var nokkuð pirrandi sérstaklega þegar flutningabílar áttu leið um en um
þverbak keyrði þegar heilu járnbrautarlestirnar krúsuðu yfir koddann minn, eða svona næstum því.

Fimmtudagurinn 1 júlí
Litum í verslunarmiðstöð sem heitir CITTI PARK og aðra sem heitir FÖRDE PARK
Yfirgáfum svo Þýskaland og fórum norður fyrir landamærin og áðum á fínu stæði sem er í AABENRAA
Þar voru nokkrir húsbílar frá ýmsum löndum og svo einn frá Akureyri. Gjaldið þar var með öllu liðlega
20 evrur en nú borgum við allt í evrum enda lítið um danska peninga í okkar fórum. Allt er þar líka mjög
tæknilegt varðandi innheimtu á dvalargjaldi hliðslám, sturtum og þess háttar. Allt með einu korti sem
maður fær í upphafi og skilar svo aftur og fær þá danska hundraðkallinn til baka sem maður lét í pant.

Á danskri grundu.

Aabenraa

Föstudagurinn 2 júlí.
Litum sem snöggvast í miðbæinn í Aabenraa og skoðuðum mannlíf og verslanir. Þetta er ekkert
glæsilegur bær, samt með göngugötu en húsin eru bara ljót að sjá miðað við aðra bæi sem við höfum
skoðað.

Fórum svo rakleitt í verslunarmiðstöðina sem er við KOLDING. Eftir svolítið stopp þar höfðum við
viðkomu í nálægri útilífsbúð og fórum svo á STENSAGER STRAND camping þar sem við höfum oft
komið áður.

Á Stensager strand.
Litum við á strandbarnum og fengum okkur ís og vatn en hitinn er vel yfir 30 stig svo það er
kærkomið að fara í sturtu að liðnum degi.
Laugardagurinn 3. Júlí
Langferð í dag. Keyrðum alla leið til Lögstor sem er norður við Limafjörð, um 230 km með lengri
dagleiðum. Sólin skein og það var heitt.
Svo rigndi í kvöld með þrumum og hávaða og hellirigndi í nótt.
Sunnudagurinn 4. Júlí.
Sólin skein í allan dag og við erum brún eins og kleinur.
Notðuðm tímann og þvoðum hann Nanna okkar að utan og innan en henn hefur reynst okkur vel í
þessari ferð sem og öðrum. Röltum aðeins niður að ströndinni og dýfðum tánum í Limafjörðinn og
það var bara ekkert kalt. SÓL

Við Lögstor

Þá erum við hjónin komin heim heilu og höldnu. Dvöldum nokkra daga í Danmörku og er
það vart í frá sögur færandi nema þar er allt rándýrt og við fegnust að sleppa þaðan í skipið.
Sjóferðin heim var bara notaleg og þrátt fyrir að veðrið væri talið vitlaust og ölduhæð allt að
9 metrum þá sváfum við á okkar græna eyra og hvíldumst vel þrátt fyrir svolítið rugg.
Keyrðum liðlega 4100 km í útlandinu stóráfallalaust.
Svo vona ég að einhver hafi haft gaman að þessu uppátæki og lýk svo þessum skrifum að
sinni.
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