
Evrópuferð okkar á húsbílnum Nanna til Ítalíu og fleiri landa árið 2015. 

5. maí þriðjudagur.  

Enn einu sinni leggjum við af stað á honum Nanna okkar út í buskann en þetta talst vera 7. ferðin 

okkar um útlönd á húsbíl. Til gamans má geta þess að staða kmh. mælis var 64.928 km. 

Kominn tími til að huga að betri dvalarstað því vorhretið ætlar að dragast á langinn í þetta sinn að því 

er virðist.  

Keyrðum austur öræfin í hraglanda en vegurinn var að mestu auður. Drifum okkur yfir Fjarðarheiðina 

strax en þar var snjór og krapi á köflum og Nanni tók spól öðru hvoru þrátt fyrir snjódekkin sem undir 

honum voru en slapp þó til, klakklaust. Þegar á Seyðisfjörð var komið þvoði ég bílinn og skolaði út 

neysluvatnstanka eftir veturinn svo nú á hann að vera klár í ferðina. Gistum svo í snjóskafli þar sem 

tjaldstæðið á að vera. Hafði með mér keðjur til öryggis ef svo vildi til að snjórinn hefti för og kom ég 

þeim í geymslu hjá tjaldstæðinu.  

  

Kalsalegt á Seyðisfirði     „Tjaldstæðið“ á Seyðisfirði. 

6. maí miðvikudagur. 

Tjaldstæðið var varla boðlegt, allt í drullu sem ekki var á kafi í snjó. Greiddum samt liðlega 2 þúsund 

fyrir. Snjókoma var í allan dag svo það tók á að bíða eftir því að komast um borð. Loksins komumst 

við um borð og okkar beið ljúffengur kvöldverður í nýuppgerðri teríunni. Svo var gengið til náða með 

fyrra fallinu en ekki var nú svefnsamt sökum ókyrrðar því veturinn virðist ekki vilja sleppa af okkur 

klónum svona alveg strax. Heppin við að vera laus við sjóveikina en það þykir fullreynt eftir þessa 

nótt.  

7. maí fimmtudagur.  

Sváfum lengi frameftir í dag eftir veltinginn í nótt. Lítið annað að gera í stöðunni en hvíla sig.  Kalt er 

enn í Færeyjum, hitinn svona 3-5 stig. Setið við lestur og þess háttar.  



 Vörn gegn sól og vindi. 

 

8. maí föstudagur 

Á sjó í dag. Tilbreytingarlítið ferðalag en gott atlæti um borð og ekki undan neinu að kvarta.  

9. maí laugardagur.  

Komum að landi í DK um 10 leytið. Sátum föst um borð í fyrstu því á færanlegu þilfari ofan við bílinn 

okkar var Bens fólksbíll sem ekki fór í gang og tafði það landgönguna og við komumst ekki út. Loksins 

fór bíllinn samt í gang og við sluppum í land. Vorum boðin í morgunkaffi hjá vinafólki okkar í Hirsthals 

þar sem við stoppuðum um stund.  

Komum við á loppumarkaði þar skammt frá þar sem við stoppuðum smá. Þar va nú margt prjónlesið 

og fallegt.  

Svo var haldið  til Bjarna og Bryndísar eins og svo oft áður þar sem við þáðum kvöldverð og áttum 

skemmtilega samverustund eins og alltaf þegar þangað kemur. Gistum svo í húsbílnum okkar við 

skemmuhornið.  

Sunnudagaur 10 maí.  

Af stað suður á bóginn að leita að sumrinu en okkur var farið að lengja eftir því eftir kalt vor heima. 

Litum inn í landamærabúðir í Flensborg og fylltum á ísskápinn og keyptum neysluvörur til ferðarinnar. 

Ódýrt og gott að kaupa í matinn þar.  

Fórum nú nýja leið suður á bóginn og tókum stefnuna á Damp sem er stórt og gott húsbílastæði 

austur við Eystrasaltið. Hér var sumarið komið með 17 stiga hita, sólskini  og ágætis veðri. Á leiðinni 

keyrðum við yfir brú sem bílar og járnbrautir deila með sér. Svolítið öðruvísi að keyra eftr 

járnbrautarteinum og eiga kannski von á lestinni á fleygiferð. 

Snæddum kvöldverðinn í bílnum og slökuðum á eftir keyrsluna að norðan. Rólegt hér um slóðir, 

krybburnar suða á kvöldið og gaukurinn galar á morgnana. Sældarlíf.  



  

Járnbrautarbrúin 

Mánudagur 11. Maí. 

Héldum kyrru fyrir á Damp og nutum góða veðursins sem við höfðum saknað svo. Hitinn var vel yfir 

20 stig eða svo. Labbitúr um bæinn og staldrað við á kaffihúsi og fengum okkur kaffi og ís. Litum við á 

ströndinni og einnig í fallegum trjágarði og í vatnaskíðagarðinum. Margt fallegt að skoða hér.  

 

Á toppstæði við Damp. 

Þriðjudagurinn 12 maí.  

Nú var kominn tími til að halda áfram suður á bóginn og fórum við upp á sjöuna sem er aðal 

hraðbrautin suður Þýskaland. Leiðin lá suður í gegnum Hamborg og svo var stefnan tekin á 

Witsendorf en þar er stórt tjaldstæði sem heitir Sudsee og þar er einnig aðstaða fyrir húsbíla 

utangarðs. Göngutúr í góða veðrinu, kaffi og ís á kaffihúsi staðarins og litið við á markaðnum í 

leiðinni. Þar sá ég auglýsingu frá húsbíla- og útilífsbúð í grendinni sem við heimsóttum síðan daginn 

eftir. Sudsee camping heitir sú.  

  

Á toppstæði við Sudsee camping.                                     Á húsbílasýningu í Sudsee camping. 

 



Miðvikudagurinn 13. Maí. 

Af stað enn á ný. Eftir um 200 km akstur komum við til Göttingen. Þar er húsbílastæði í miðbænum. 

Stæðið er í göngufæri við miðborgina og því upplagt að skoða sig aðeins um. Þar sem dagi var tekið 

að halla og búðir að loka snerum við frá og hugðum á heimsókn daginn eftir.  

 

Á suðurleið eftir sjöunni. 

Svo var bankað á dyrnar. Kominn var gestur í heimsókn, þýskur lögreglumaður sem við höfðum hitt á 

Damp árið áður. Hann þekkti bílinn og kom og heilsaði upp á okkur. Stoppaði hann í góða stund og 

spjallaði um heima og geyma. Ótrúleg tilviljun að hitta hann hér í þessu stóra og fjölmenna landi. 

Veröldin er annars svolítið skrítin á köflum. Vinir okkar heima á Íslandi sögðu að við værum nú orðin 

góðkunningjar lögreglunnar hér. Svolítið til í því.  

   

Margt sem gleður augað á evrópskum vordegi. 

Fimmtudagurinn 14 maí uppstigningardagur.  

Löbbuðum aftur í miðborgina og litum á mannlífið þar. Flestar búðir lokaðar í dag vegna frídagsins. 

Samt var opið í nærliggjandi bakaríi og það bjargaði deginum.  

Hlýddum saman á hljóðbók í kvöld en það er nýlunda í ferðum okkar.  

Föstudagurinn 15 maí 

Byrjuðum daginn á að fara í nærliggjandi verslunarmiðstöð en þangað höfðu fleiri hugsað sér að fara - 

alger örtröð - svo við létum okkur hverfa fljótlega úr þeim nornapotti.  

Ókum nú í loftköstum þar til við komum í Kitzingen en þar er húsbílastæði á einungis 9 evrur. Þótt 

þröngt hafi verið þá komumst við fyrir með lagni. Ekkert rafmagn fyrir okkur en  það gerði ekkert til.  

Laugardagurinn 15 maí. 

Færðum okkur á betri stað sem hafði losnað og stungum í samband. Löbbuðum svo í bæinn og litum í 

búðir. Þar var margmenni – tónlistarmenn léku fyrir fólkið og það var flóamarkaður. Vínsmökkun – 

kynning -  á húsbílastæðinu í kvöld. Fínn dagur.  



   

  

Í Kitzingen 

Sunnudagurinn 16. Maí.  

Héldum nú suður á bóginn og dveljum nú í fyrsta sinn á tjaldstæði í þessari ferð. Þar heitir 

Swartzfelder hof við þorp sem heitir Leipheim. Sveitasælan eins og hún gerist best. Sól – logn – 

stöðuvatn – fuglar – flugur – sniglar – allur pakkinn. Þvottur blaktir á snúru undir markísunni hjá 

okkur.  

 

Náttúrufegurð í sveitinni.  



 

Kyrrð og friður.  

Mánudagur 18. maí 

Hér er gott að vera en það er nokkuð dýrt svo það er best að haska sér. Í næsta nágrenni er 

húsbílastæði sem heitir Grünzburg. Sólin hellti sér yfir okkur í dag svo það var best að halda kyrru fyrir 

og njóta veðurblíðunnar meðan hún helst. Löbbuðum í bæinn og keyptum okkur kaffi og ís og 

hnífapör sem okkur leist mjög vel á. Hittum skosk hjón á húsbíl og spjölluðum við þau um stund.  

  

Í Grünzburg                        „Dóná svo blá.“ 

 

Þriðjudagurinn 19 maí  

Keyrðum lokasprettinn til Lindau við Bodensee en þá skrúfaði himnafaðirinn frá og regnið steyptist af 

himnum ofan á okkur saklaust ferðafólkið.  

 



Miðvikudgurinn 20, maí.  

Byrjuðum daginn með að líta í nærliggjandi verslunarmiðstöð. Þar var allt svo dýrt - svo ekki sé meira 

sagt - að við hurfum frá að sinni enda ferðalagið rétt að byrja.  

Ætlunin var að fara suður um Sviss en nú rigndi mikið á þessum slóðum svo það varð að endurskoða 

þá fyrirætlan. Fórum því á fornar slóðir að Füssen í Þýskalandi þar sem við höfðum oft áður komið. 

Þar er fínt að vera – gott húsbílastæði og ekkert sérlega dýrt.  

Fimmtudagurinn 21. Maí.  

Lítið við að vera í dag enda rignir hann áfram og þoka byrgir alla sín á Alpafjöllin.  

Fórum aðeins í búðir sem nóg er af hér í kring og keyptum  okkur m.a.  ný ljós til að hengja upp þegar 

heim kemur. Svo komum við fyrir öryggislæsingu á Nanna okkar sem við keyptum í fyrra en hafði ekki 

verið sett á, en nú gafst góður tími til. Svo var tölvu og netnotkun í hámarki.  

  

Verðmerkingarnar í „Byko“ til fyrirmyndar.         Svo var smjörið skreytt með fallegri mynd. 

Föstudagurinn 22. Maí.  

Bíðum eftir betra veðri en það rignir enn. Búðarráp og ýmislegt keypt enda er verðið hagstætt. 

Dveljum hér þriðju nóttina og loks er farið að sjá út úr Nanna fyrir regndropum og móðu á 

gluggunum.  

Laugardagurinn 23. Maí.  

Nú var mál til komið að halda áfram ferðinni enda aðeins farið að rofa til og Alpafjöllin að koma í ljós. 

Héldum því af stað og stefndum á Innsbruke í Austurríki yfir fjöll og firnindi. Ekki var veðrið alveg til 

friðs og nokkuð rigndi en sást samt til fjalla af og til. Gaman að keyra þessa leið þar sem við höfðum 

aldrei farið áður. Áðum um stund við fjallaskála við Sugspitze sem er hæsta fjall Þýskalands og 

keyptum okkur í svanginn og tókum myndir. Síðasta spölinn til Innsbruce var veðrið orðið gott og 

fjallasýn með besta móti.  



  

Við fjallakrá sem heitir Sugspitzeblick  

 

Héldum svo ferðinni áfram gegnum Innsbruce og upp í Brennerskarðið og stoppuðum um stund við 

Evrópubrúna. Sunnantil í skarðinu Ítalíumegin komumst við loksins út úr rigningunni og komið var hið 

besta veður, sól og blíða. Gaman að sjá fjöllin hér sem eru allólík því sem við eigum að venjast eftir 

meðhöndlun skriðjökla á norðurhjaranum en hér eru fjöllin einna líkust risavöxnu poppkorni sem 

gúlpast hafa upp úr jörðinni í tímasn rás. Fórum nú alla leið niður að  Gardavatinu og komum okkur 

fyrir á húsbílastæði við norðurenda vatnsins þar sem heitir Riva del Garda. Hafði skoðað þetta stæði 

áður en gistum þá á næliggjandi tjaldstæði sem var miklu dýrara. 12 evrur nóttin.  

  

Ítölsk fjöll.        Séð niður að Gardavatninu. 

 

Sunnudagurinn. 24. Maí.  

Sól og fínt veður hér, nema hvað. Fjallasýnin forkunnarfögur. Héldum að mestu leyti kyrru fyrir í 

bílnum en fórum í nokkrar gögnuferðir um nágrennið. Tónleikar á bryggjunni í kvöld og heyrðist vel til 

okkar inn í bílinn.  



   

   

Við Gardavatnið.  

 

Mánudagurinn 25. maí.  

Héldum nú ferðinni áfram suður með vatninu að austanverðu en áður höfðum við tvívegis farið að 

vestan gegnum öll jarðgöngin sem þar eru. Ekki var farið langt í þetta sinn en húsbílastæði í tengslum 

við tjaldstæði er þar og bærinn heitir Melcansine. Fínt að vera þar.  Löbbuðum í miðbæinn þrátt fyrir 

nokkurn spöl en þetta er afar sérstakur bær reistur umhverfis gamlan kastala sem stendur á kletti á 

vatnsbakkanum. Þegar þangað var komið tókum við okkur far með bát yfir vatnið að öðrum bæ sem 

heitir Limone eða sítrónubærinn. Þar höfðum við tvisvar sinnum ekið í gegn en orðið frá að hverfa 

vegna skorts á bílastæðum en þetta var besta aðferðin að komast þangað, á báti, - og áttum við þar 

skemmtilega dagstund í afar fallegum bæ með iðandi götulífi og uppákomum.  

Aftur til baka með bátnum og á heimleiðinni fengum við okkur að borða á veitngahúsi við 

vatnsbakkann.  

  

Þarna er kastalinn í Melcansine                Götumynd í Sítrónubænum. 



  

Hér er hægt að kaupa feneyska kristalinn.                    Limone 

  

Sítrónubærinn einn fallegasti bær við Gardavatnið. 

 

 

Þriðjudagurinn 26. Maí  

Hvíldum okkur í dag á þessu fína stæði eftir erilsama daga undanfarið. Þvoðum þvott og sinntum 

heimilisstörfum eins og gengur á ferðalögum sem slíkum. Gott veður – ekkert undan því að kvarta.  

Miðvikudagurinn 27 maí.  

Í dag fórum við til bæjarins Garda þar sem við höfðum stundum komið áður. Afar skemmtilegur og 

fallegur bær. Fínt húsbílastæði í miðbænum og stuttur spölur að ganga niður á strandgötuna. Áttum 

þar góðan dag á „strandpromenade“ og litum í búðir og kaffihús eins og venjulega. Fluttum okkur 

síðan á annað húsbílastæði aðeins fjær miðbænum og áttum þar góða og friðsamlega nótt.  

   

Í bænum Garda.                      Nanni á fínu stæði í miðbænum í Garda. 



Fimmtudagurninn 28. Maí.  

Héldum nú ferð okkar áfram og litum við í jarðböðunum þeirra sem er þar skammt frá. Þar eru 

náttúrulegar laugar sem búið er að lagfæra og betrumbæta. Nokkurskonar bláa lónið þeirra. Þar 

heitir Parco termale. Gengum hring í garðinum og fengum okkur kaffi og tertusneið á veitingahúsi 

staðarins. Heldur var nú naumt skammtað af veitingunum, ein tertusneið og kaffisull og 

aðgöngumiðinn kostaði 24 evrur fyrir hvort okkar. Þetta kallar maður að níðast á ferðamanninum.  

  

Parco termale. 

Héldum nú ferð okkar áfram en okkur langaði að skoða Sirmione enn einu sinni. Lögðum þar á 

bílastæði fyrir húsbíla og gengum svo inn í bæinn. Þar var allt með sama sniði eins og áður, meira að 

segja bleshænan á sínum stað með ungana sína. Sól og hitinn 21 C. Gistum svo á stæðinu um nóttina.  

  

Á húsbílastæðinu við Sirmione 

  

Kastalinn í Sirmione                                                    og svo fæst Feneyjakristallinn hérna líka. 



  

Við höfnina í Sirmione                                                        Hér er fallegt torg upp við þjóðveginn. 

 

Föstudagurinn 29. Maí.  

Nú urðu kaflaskil í ferðalaginu okkar en haldið var á nýja staði þar sem við höfðum ekki komið áður. 

Ætluðum að líta við í grasagarði sem heitir Sigurtá en fundum ekki bílastæði nógu nálægt svo við 

héldum bara ferð okkar áfram suður eftir Pó sléttunni. Fórum sveitavegi í þetta sinn. Áðum í þetta 

sinn á fínu húsbílastæði eftir um 130 km akstur. Vegabond Camper heitir staðurinn og er í þorpi sem 

heitir Fontanella to. Stæðið er í skugganum af sólarsellum sem komið er fyrir í nokkurri hæð frá jörðu 

og njótum við góðs af því sólin er svo sterk að varla er vært útivið nema í skugga. Samtals eru 

sólarsellurnar í þessum akri að skila um 450 kW. þegar best lætur. 10 evrur nóttin.  

  

Pó áin Ítalíu.                             Í forsælunni undir sólarselluakrinum. 

 

Laugardagurinn 30. maí.  

Þá var lagt af stað í síðasta áfangann suður að miðjarðarhafinu. Tekin stefnan á La Spezia við 

Miðjarðarhafið. Leiðin lá um hraðbraut sem liggur gegnum Apenninafjöllin, gríðarlega falleg leið um 

fjallgarð sem stendur þó Alpafjöllunum langt að baki.  Keyrðum inn á húsbílastæði þar sem fjöldi 

húsbíla var þétt pakkað í bakgarðinum hjá slökkvi- eða sjúkraliðinu. Heldur subbulegt var þó á 

svæðinu og lítt spennandi staður. Nokkuð langt í bæinn svo við stoppuðum bara eina nótt þarna. 

Notaði tímann til að þrífa bílinn og bóna og svo að hvíla sig eftir ferðina að norðan. Steinunn eldaði 

dýrindis rétt sem hún kryddaði svo með miðjarðarhafsblús en það er  við hæfi þar sem við erum nú í 

fyrsta sinn við það haf. Steinunn prjónar buxur á ófæddan dótturson. 



  

Gjaldahlið á Ítalskri hraðbraut                      Á húsbílastæði í La Spezia. 

 

Sunnudagur 31. maí.  

Keyrðum nú ítalskar hraðbrautir norður með ströndinni og rétt hjá bænum Deiva Marina sveigðum 

við niður að ströndinni þar sem er tjaldstæði sem heitir Val Deiva. Það er spölkorn ofan frá ströndinni 

í dalverpi nokkru þar sem er afar gott skjól fyrir vindi og sól. Þar er öruggt að vera og starfsfólkið 

hjálpsamt, vingjarnlegt og gestrisið. Frítt í strætó sem er á vegum tjaldstæðisins niður að ströndinni 

og við þangað til að skoða okkur um. Þar var nú margt um mannin er lítið var í boði umfram 

stærðarinnar baðströnd þar sem fjöldi manns var að sóla sig. Keyptum lestarmiða til nota næsta dag.  

  

Tjaldstæðið í Valdeiva                    Ströndin við Deiva Marina 

  

Valdeiva camping. 

 

 



Mánudagur 1 júní.  

Fórum nú með strætó á lestarstöðina og svo með lestinni til Manarola sem er einn af 5 bæjum á 

Sinque terre ströndinni. Þessir bæir eru sem límdir utan í klettana því undirlendi er sama og ekkert, 

og því fáar götur til að keyra um. Því er best að fara þangað með lest sem er lítið mál og þægilegt. 

Gengum lítillega eftir gögnustígunum sem heita Via de´ll amore – og eru utan í klettunum en þeir 

voru lokaðir að hluta vegna grjóthruns. Fórum því með lestinni til baka til næsta bæjar sem heitir 

Corniglia. Það er eini bærinn sem liggur ekki að sjó og það var svo bratt upp að við snerum frá og 

héldum áfram með lestinni til bæjarins Monte Rosso. Þar er heldur meira pláss og fjöldi manns á ferli 

enda státar hann af stærðarinnar baðströnd en þangað sækir fólkið í sólina sem nóg er af á þessum 

slóðum. Heim með lestinni undir kvöld eftir skemmtilegan dag.  

  

Við járnbrautina í Cinque terre 

 

  

Manarola                Göngustígur milli bæjanna á ströndinni - Via de´ll amore 



  

Monte Rosso    

  

Monte Rosso 

Þriðjudagur 2. júní.  

Tókum lestina aftur og að þessu sinni til Monte rosso. Þar fórum við um borð í bát sem sigldi 

meðfram störndinni. Gaman að sjá þessa bæi frá sjó. Báturinn hafði viðkomu í flestum bæjunum en 

lengst fór hann til Porto Venere sem er lítill bær skammt frá La Siza. Þar var stoppað dagstund og 

síðan haldið til baka. Fórum úr bátnum í bænum Riomaggiore og stoppað þar í klukkutíma. Með 

næsta báti var farið aftur til Monte Rosso og þaðan með lestinni heim á ný. Afslappandi ferðalag og 

rólegheit um borð í bátunum.  

  

Báturinn                         Riomaggiore 



  

Porto Venere 

  

Riomaggiore 

 

Mivikudagurinn 3. júní.  

Næsta morgun var farið snemma á fætur því nú skyldi haldið til Pisa og líta á skakka turninn. Fórum í 

lestina um kl. hálf níu og vorum komin til Pisa um tíuleytið. Garmína var með í för og að hennar 

ráðum fórum við úr lestinni rétt hjá turninum.  Stutt að labba þangað.  Þegar við litum turninn fræga 

augum var hámarki ferðarinnar náð.  Dvöldum við þar lengi dags að skoða turninn og önnur 

mannvirki á staðnum. Fyrir um 60 árum hafði ég heyrt um þennan skakka turn og nú þegar ég hafði 

hann eigin augum litið fannst mér tilgangi ferðarinnar náð og kominn tími til að snúa heimleiðis þótt 

enn væri langur tími til stefnu.  



 

Skakki turninn.  

  

Allt á skakk. 

 

Löbbuðum síðan nokkurn spöl til miðbæjarins þar sem aðal járnbrautarstöðin er, en lestina tókum við 

svo þaðan til baka sem var hraðlest sem stoppaði á færri stöðum og urðum við því að hafa lestarskipti 

í Monte Rosso en lítð mál var það og auðvelt. Urðum við fyrir nokkrum  vonbrigðum að koma í 

miðbæinn í Pisa en þar þótti okkur frekar subbulegt og lítið spennandi umhverfið. Nokkuð var af fólki 

sem okkur stóð stuggur af. Samt var þetta afar skemmtilegur dagur og meiriháttar að fá tækifæri til  

að sjá þennan fræga stað.  



  

Pisa. 

 

Fimmtudagurinn 4. júní  

Slakað á í dag og hvílt fyrir áfamhaldandi ferðalag heim á leið. Þveginn var þvottur og þess háttar. 

Hitinn var um 30 gráður og því verðum við að haska okkur af stað norður á bóginn í kaldara loftslag 

en þetta er allt of heitt fyrir okkur. Þegar svona heitt er í veðri er gott að fara í sturtu á sundskýlunni 

einni fata og skilja hadklæðið eftir og labba síðan rennblautur til baka. Það kælir nokkuð. Kalt fótabað 

hjálpar líka.  

 

Séð yfir Valdeiva. 

Föstudagurinn 5. júní  

Mál að halda af stað norður eftir frábæra daga við Miðjarðarhafið. Keyrðum hraðbrautina meðfram 

ströndinni og eftir um það bil 75 jarðgöng sveigðum við norður yfir Appeninanfjöllin og norður á Pó 

séttuna með stefnu á Maggiore vatnið. Lögðum þar um stund á stæði í bæ sem heitir Feriole.  Lítið 

spennandi að vera þar en organdi járnbrautarlestir æddu um og hitinn var auk þess 33 stig og þar var 

ekki líft.  Héldum við því ögn lengra og áðum á tjaldstæði sem heitir Camping Feriole. Undir kvöld var 

hitinn orðinn bærilegur og fór vel um okkur þar.  

Laugardagurinn 6. júní.  

Ekki minni hiti í dag en í gær svo hér er ekki líft að vera. Héldum því áfram norður í Alpafjöllin til að 

finna okkur kaldara loftslag. Svekkelsi að geta ekki stoppað lengur hér á þessum fagra stað sem hefur 

svo margt upp á að bjóða.  



  

Á leið norður og Alparnir framundan.                       Tveggja tíma stopp vegna umferðaróhapps. 

 

Á landamærunum inn í Sviss keyptum við vinjettu til að líma í framgluggan en það er kvittun um að 

greidd hafi verið vegagjöld í viðkomandi landi.  

Ókum um St. Bernharðsgöngins sem eru hátt uppi í fjöllunum og tengja saman Ítalíu og Sviss. Nokkrar 

umferðartafir voru vegna óhapps í göngunum en úr því rættist og við sluppum í gegn.  

 

St. Bernharðsgöngin að innan. 

Svo fór að hellirigna og hitinn seig niður í 12 stig enda erum við í um 1600 metra hæð yfir sjó. Fínt 

tjaldstæði norðan landamærannan í fjalladýrðinni sem heitir Splügen að hætti Svisslendinga. 

Stórfenglegt útsýni yfir fjöllin sem rísa tignarleg allt umhverfis og loftið er hreint og tært eftir 

rigninguna og sólin skín björt og skær.   

 

Tjaldstæði að Splügen. 



Sunnudagurinn 7. Júní. 

Mál að koma sér niður úr fjöllunum og við renndum okkur niður brekkurnar og ókum um dali og 

meðfram afar fallegum vötnum og námum staðar á tjaldstæði nálægt Zurice.  

 

Walensee 

Mánudagurinn 8. júní.  

Litum inn í borgina og tókum strætó að þessu sinni enda ekki langt að fara. Þarna er allt svo dýrt að 

maður hrekkur við að líta í búðargluggana. Bankastjóraskór kosta sem svarar kr. 82.000.- ísl.kr. 

Vorum samt aðra nótt á þessu stæði og greiddum 103 svissneska franka fyrir tvær nætur þar. Samt 

gaman að heimsækja borgarbúa.  

  

Þannig tjá heimamenn ást sína hvor á öðrum.          Zurice. 

Þriðjudagur 9. Júní.  

Héldum ferð okkar áfram en lentum í smá þvælingi þar sem gatnagerðamenn lokuðu leiðinni sem 

garmína hafði valið og vísuðu okkur út í buskann en þetta hafðist samt eftir nokkurn aukakrók um 

hæðir og ása. Garmína leiddi okkur síðan örugglega leiðina að Rínarfossunum en þangað langaði 

okkur að koma öðru sinni. Keyptum okkur svissneskt súkkulaði og ekta svissneskan vasahníf, ekkert 

drasl. Héldum svo leið okkar niður með Rín og gistum á húsbílastæði Þýskalandsmegin spölkorn frá. 

Fínt stæði og ekki tiltakanlega dýrt.  



 

Rínarfossarnir. 

  

Ferðamannaþjónusta við Rínarfossa             Lyftan þar sem farið er niður að fossunum.  

 

 

Miðvikudagur 10. júní.  

Svartiskógur framundan. Takmarkaðar upplýsingar eru sem henta okkar ferðamáta svo við renndum 

blint í skóginn og létum kylfu ráða kasti hvert farið var. Byrjuðum á LIDL sem auðvelt var að finna með 

aðstoð Garmínu. Svo var haldið norður á bóginn og leiðin lá úr 300 m hæð upp í 1.000 m hæð yfir sjó. 

Þetta var því sumstaðar vel á fótinn. Áðum um stund við fallegt fjallavatn en þar virtist lífið ganga út á 

hótelgistingu, bátaleigu og vatnasport. Héldum því áfram og námum staðar á tjaldstæði við 

vatnsendann með sérstæði fyrir húsbíla sem var í dálítilli kvos svo ekkert útsýni var nema á næstu 

trjátoppa. Enginn húsbíll þar og einmanalegt. Héldum því áfram. Við hinn enda vatnsins er bær sem 

heitir Titisee og er það fallegur ferðamannabær enda margt um manninn og ferðamannaverslanir 

hvarvetna. Þarna er gríðarstórt bílastæði fyrir almenning og rútur og kostar lítið að stoppa þar. 

Gistum þar og keyptum margt skemmtilegra minjagripa svo sem skinku og hunang sem nóg er til af.  



  

Tittisee. 

Fimmtudagur 11. júní. 

Héldum nú áfram norður eftir Svartaskógi og lá leiðin eftir skóginum miðjum mest af leiðinni og var 

oftar en ekki í yfir 1,000 metra hæð. Strórbrotin leið en skógurinn byrgði útsýn þótt margir 

útsýnisstaðir stæðu vel undir nafni. Stoppuðum um stund á góðu útsýnissplani þar sem gömul hjón 

voru að selja afurðir sínar. Til að byrja með tók ég nokkrar myndir og það leist þeirri gömlu ekki á og 

bandaði mér í burt ákveðið og sagði „noparking“ eða eitthvað í þá áttina. Skilaði ég þá myndavélinni í 

bílinn og sótti veskið mitt í staðinn og breyttist þá hljóðið í þeirri gömlu. Keyptum við hjá henni fötu af 

hunangi og bláberjalíkjör (snaps) eins og sú gamla orðaði það. Skildum við svo mestu mátar nema 

hvað, eftir viðskiptin.  

  

Söluskúr í efstu hæðum Svartaskógar.............. .....þar sem útsýn er með betra móti. 

 

Triberg var svo næsti áfangastaður. Þar höfðum við reyndar komið áður og langaði að koma aftur. 

Gamla húsbílastæðið okkar var laust og við lögðum þar þótt nokkur halli væri uppímóti. Röltum svo 

um nágrennið og skoðuðum safnið þar sem öll hljóðfærin eru og klukkurnar. Stórmerkilegt safn.  



  

Sjálfspilandi orgel.. ............................Heil hljómsveit sem tók lagið þegar mynt var sett í sjálfasla. 

  

Furðufatafígúrur á safninu. .................................Gömlu klukkurnar.  

Þar sem Nanni var við alfaraleið leitaði ég uppi annað stæði sem var þar í grenndinni. Viti menn þetta 

fína stæði og það meira að segja inni í bílastæðahúsi. Færðum okkur þangað. Hugðum því gott til að 

dvelja þar í ró og friði. En ekki var þetta nú góður kostur af ýmsum ástæðum. Innivið virkaði 

sólarsellan ekki, Þak og veggir mögnuðu upp umferðarhávaða en nokkur umferð var um götuna þar 

sem kjörbúð var í næsta nágrenni eða á þaki bílastæðahússins, engin lýsing inni þar.  Fórum við því til 

baka og lögðum á stæðinu þar sem við vorum áður og dvöldum þar um nóttina. Allt í lagi en hávaði 

var nokkur frá umferðinni en þjóðverjar eru á fartinni allan sólarhringinn.  

  

Nanni innivið.                Bílastæði fyrir konur. 

 



Föstudagurinn 12.  Júní.    

Dvöldum í Triberg í dag. Litum inn í búðir og röltum um bæinn í mjög góðu veðri. 

  

Hús hinna 1000 klukkna.          ....og einnig hér nokkru neðar í dalnum. 

Þar sem við vorum á rangli hittum við mann sem bauð okkur að líta inn. Þar var um  að ræða 

bæjarstjórnarsalinn sjálfan sem er allur innréttaður með útskurðarmyndum og er einstakur fyrir 

bragðið. Við fengum að skoða okkur um og vorum ein í salnum. Kostaði ekkert. Flott. 

  

Bæjarstjórasalurinn útskorni. 

Í kvöld var svo kemmtun á „festplaninu“ þar sem komið var fyrir stóru samkomutjaldi og fólk þyrptist 

að til að fá sér hressingu í föstu eða fljótandi formi. Hljómsveit staðarins kom með öll hljóðfærin sín 

og lét heyrast duglega í þeim. Svo voru þeir líka duglegir við bjórdrykkju og dönsuðu og léku sér upp 

um borð og bekki í orðs þess fyllstu merkingu. Gaman að þessu.  

  

Hljómsveit staðarins að leik. 

Laugardagurinn 13. júní.  



Markaðsdagur í Triberg. Dálítð var af vörum í sölutjöldum á boðstólnum.  Steinunn keypti nokkuð af 

bollum og svo fengum við okkur gauksklukku til minja um staðinn.  Héldum svo áfram ferð okkar 

norður á bóginn.  

Leiðin lá um fallegan dal. Stórt bílastæði og nokkuð af rútubílum vöktu athygli okkar og renndum við 

því inn á stæðið. Fengum miða í hliðinu til að borga okkur út aftur. Eftir að hafa kannað staðinn 

lítillega kom í ljós að þarna vorum við komin á byggðasafn þeirra skógarbúa sem heitir 

Vogtsbauernhof. Þarna hafa verið dregin saman mörg aldagömul hús héðan og þaðan úr skóginum 

og er þarna samankomið merkilegt safn bygginga. Þetta er svona Árbæjarsafnið þeirra. Eftir kaffisopa 

og tertu skógarins á veitingahúsinu fengum við svo frímiða til að yfirgefa bílastæðið í kaupbæti.  

  

Afgamalt hús á safninu. Á kaffihúsi staðarins voru gengilbeinur í fallegum kjólum og buðu tertu 
skógarins.  

Vorum svo á tjaldstæði litlu norðar þar sem heitir Trend camping. 

Sunnudagurinn 14. júní.  

Hédum nú áfram ferð okkar norður á bóginn eftir dal sem heitir Murg dalur með stefnu á Baden 

Baden. Falleg leið að keyra.  

  

Stoppuðum dagstund í afar fallegum bæ sem heitir Freudenstadt þar sem gaman var að skoða sig 
um.  

Áðum svo á húsbílastæði um nóttina rétt austan við Baden baden þar sem heitir Obertsrot. Þar 

kostaði ekkert að vera. Ekki algengt það. Sundlaug staðarins var þar í dalverpi bak við þorpið og 

stæðið var í tengslum við hana.  Göngutúr um kvöldið í  góða veðrinu og myndavélin með, auðvitað.  



  

Sundlaugin í Obertsrot                                                    

  

Athygli vakti skrýtinn siður heimamanna að skreyta gangstéttir með blómum af einhverju tilefni. 

 

Mánudagurinn 15. júní.  

Baden Baden í dag. Erum á fínu húsbílastæði skammt frá miðborginni. Fengum okkur göngutúr í 

miðborgina sem reyndist vera þó nokkur spölur. Hafðist þó. Litum í búðir eins og venjulega og m.a. 

keyptum við okkur matar og kaffistell af fínustu sort. Að því loknu hringdi búðarmaðurinn í leigubíl 

fyrir okkur því þetta reyndist nokkuð þungt að bera. Komum svo á húsbílastæðið þar sem Nanni beið 

okkar sem fyrr og með rósarunna við hliðina svo ilmin lagði inn í bílinn. Betri lykt en í gærkvöldi þar 

sem fýluna af hrossataði lagði um allt. Límdum svo fleiri miða aftan á Nanna. Góður dagur. Ísbíllinn 

var á stæðinu og Steinunn keypti tvo ísa eins og sá sem var á undan í röðinni fékk, en þetta reyndust 

risa ísar, en það gerði ekkert til. Um kvöldið komu svo nágrannar okkar á stæðinu til að spjalla og 

sögðu okkur frá mörgum fallegum stöðum norðurundan sem gaman væri að skoða,  meðal annars bæ 

sem heitir Neustadt Weinstrasse...... 

Þriðjudagurinn 16. Júní.  

......og við þangað. Fengum stæði á fínum stað ætlað húsbílum og skammt frá miðbænum. Bara 4 

evrur að gista þar. Þarna er vínrækt aðalatvinnuvegurinn og allt snýst um að brugga og selja eðalvín.  

Göngutúr í bæinn og litið í búðir og kaffihús. Keyptum útskriftargjöf handa einu af okkar börnum sem 

útskrifast á næstunni. Flottur bær.  



  

Neustadt Weinstrasse 

 

Miðvikudagurinn 17. júní. 

Stefndum nú á Heidelberg með viðkomu í húsbílabúð sem er í nágrenni Mannheim. Garmína leiddi 

okkur sem fyrr í gegnum miðborgina þar svona til að stríða okkur virtist vera. Hrekkjótt sú þarna á 

mælaborðinu. Þegar til kom var staðurinn ekkert áhugaverður svo við snerum frá eftir skamma 

athugun á vöruvali. Keyrðum niður meðfram Rín og í Oppenheimer stoppðum við á stærðar 

húsbílastæði sem var reyndar frekar fábreytt og lítt áhugavert. Um kvöldið kom kona og rukkaði 

lítilræði fyrir gistinguna og lét okkur hafa bæklinga um það áhugaverðasta í nágrenninu. Meðal 

annars vakti áhuga minn neðarjarðarborg undir þeirri sem ofanjarðar var. Forvitnilegt. 

Fimmtudagurinn 18. júní.  

Göngutúr í bæinn eins og svo oft áður. Bærinn stendur í mikilli brekku ofan árinnar og á Rín trúlega 
þátt í því staðarvali. Undir bænum eru miklar hvelfingar sem grafnar hafa verið út og fór ég í 
klukkutíma göngutúr neðarjarðar undir leiðsögn heimamanna. Öðruvísi.  Skoðuðum gamlar 
kastalarústir sem gnæfðu yfir bæinn. Svo var rigning svo um munaði.  

  

Þessum mættum við í rekjunni, rólegheitaskepna.  



  

Neðanjarðar í Oppenheimer. 

 

Undir kvöld færðum við okkur um set og gistum nú hjá vínbónda í grenndinni og lepjum afurðir hans 

með steikinni.  

  

Hjá vínbóndanum.  

 

Föstudagur 19. júní. 

Um morgninn þegar við fórum á stjá kom í ljós að húsbíllinn okkar var skríðandi í klaufhölum sem 

höfðu gert sig heimakomna og með einhverju móti fundið sér leið inn í bílinn. Sérstaklega höfðu þeir 

áhuga á vatnsbrúsa úr plasti sem var í farangursrými bílsins. Þar var nú aldeilis partý. Allt var nú tekið 

út úr bílnum og liðið rekið á dyr en sökum þess hversu stórir þeir eru var auðvelt að finna þá og 

henda út svo næstum ekkert varð eftir... og þó – um morguninn vaknaði Steinunn við kitl á vanganum 

og þar var sá síðasti að laumast, og þegar ég reis úr rekkju leyndist stærðar maríuhæna í rúmfötunum 

mínum. Því vorum við bísna mörg í hjónasænginni þessa nótt.  

Rudesheim var næsti áfangastaður en þar höfðum við áður komið. Renndum inn á tjaldstæði 

staðarins og beiddumst gistingar sem var auðsótt.  

Löbbuðum spottakorn í miðbæinn og alla leið í Drosselstrasse þar sem allt iðar af mannlífi og 

kaffihúsin eru full af fólki og búðirnar af minjagripum. Komum í eitt slíkt og fengum okkur kaffi þar 

sem gamlar harmonikkur voru upp um alla veggi þótt engin harmonikutónlist heyrðist þar. Á öðru 

veitingahúsi fengum við okkur súpu og hlýddum á skemmtilegan kall sem spilaði á harmonikku og 

söng af hjartans lyst. Ekki sérlega tæknilegur í tónlistinni eða svona nokurskonar Árni Jónssen þeirra 

þjóðverja. Samt gaman að hlýða á.  



  

Drosselstrasse  

Á tjaldstæðinu stendur Nanni undir stórri eik og af og til falla akörnin niður og lenda á toppnum með 

háum smelli. Lítið við því að gera.  

Rústir Hindenburgbrúarinnar eru í næsta nágrenni og vitna um hörmungar stríðsins sem var.  

 

Á tjaldstæðinu í Rudesheim. 



  

Rústir Hindenburgarbrúarinnar                                    og hér er eitthvað sem minnir á Ísland. 

 

Laugardagurinn 20. júní.  

Keyrðum nú niður dalinn meðfram Rín. Afar falleg leið þar sem þorp, kastalar og margt fleira prýðir 

dalinn. Hér var víða hægt að stoppa og taka myndir ólíkt því sem víða er. Á kletti við fljótið situr 

Loreley á steini og seiðir til sín grandvara skipstjóra sem ugga ekki að sér og skellir þeim flötum á 

skipum sínum. Og hún er enn að. Í fyrra velti hún skipi sem hlaðið var brennisteinssýru og því ber að 

varast hana ennþá. Við heimsóttum styttuna og gengum út á tangann þar sem hún situr á stalli og 

horfir seiðandi augum á fólk og er sem sumir virðist jafn steinrunnir og hún sjálf er þeir horfast í augu 

við styttuna. Hægt var að tína kirsuber af trjánum meðfram göngustígnum og voru það einu 

góðgjörðirnar sem voru í boði þarna. Nærliggjandi sjoppa var harðlokuð og búin að vera lengi.  

 

              Undir seiðandi augnaráði Loreley.  



 

Nokkru neðar við fljótið áðum við í bæ sem heitir Gorhausen. Kaffi og ísréttur í kaffihúsi þar.  

Héldum nú áfram niður með ánni og stefndum á Koblenz. Keyrðum gegnum borgina og þaðan inn á 

tjaldstæðið sem er neðan við ármótin. Þar var fullt á húsbílaststæðinu fyrir utan svo við urðum að 

vera inni á tjaldstæðinu sjálfu og borga miklu meira en útifyrir, eða 34 evrur.  

Reif tónleikar handan árinna á Dautz egg og hávaðinn var gífurlegur. Samt gaman að vera hér.  

  

Wilhelm keisari hlýðir á tónleikana.                         Nanni á Stæðinu í Koblenz.  

 

Sunnudagurinn 21. júní. 

Hvíldardagurinn haldin heilagur og því lítið gert í dag. Færðum Nanna útfyrir þar sem kostar ekki 

nema 15 evrur nóttin. Miklu betra og útsýnið gott yfir til borgarinnar og ármótin steinsnar frá með 

allri skipaumferð sem gaman er að fylgjast með. Gaman að sjá fljótabátana reka fyrir straumnum 

niður Rín og setja svo á fulla ferð upp Mosel. Fólk á öllum aldri með hunda sína í bandi og jafnvel lítil 

börn með stóra hunda þar sem hundarnir ráða ferðinni en ekki börnin. Stórir fuglar komu inn til 

lendingar úr eftirlitsflugi og hristu stél og vængi eftir flugið. Sólin skín að loknum rigningarskúr og 

Steinunn prjónar eitthvað fallegt og svo erum við bæði á netinu en hér er hægt að kaupa sér 

netaðgang fyrir 4 evrur á sólarhringinn.  

Mánudagurinn 22. júní.  

Rigning í dag. Fórum í ferju yfir til Koblenz og litum í búðir og kaffihús. Lítið keypt að þessu sinni. 

Pantaði ný dekk undir bílinn í nálægri dekkjaþjónustu og eru þau væntanleg í vikunni. Rigning.  

Þriðjudagurinn 23. júní.  

Fórum enn á ný yfir í Koblenz og duttum inn í búð sem selur barnavörur. Keyptum þar ýmsilegt handa 

ófæddu barnabarni okkar sem væntanlegt er í heiminn innan skamms. Tókum svo leigubíl til baka 

undir kvöldið. Meiri rigning og hitinn um 13 gráður.  

Miðvikudagurinn 24. júní.  

Biðum fram eftir degi eftir að dekkin skiluðu sér en að lokum komu þau öll og léttir að þurfa ekki að 

hafa áhyggjur af að keyra út í skurð með sprungið dekk um hálsinn. Við vatn sem heitir Silbersee er 

þorp sem heitir Frielendorf og þar er fínt að vera. 13 evrur nóttin á tjaldstæði staðarins.  



  

Vatnaliljur á Silbersee.                                         Blómin voru áberandi falleg í þessu þorpi.  

 

Settum í þvottavél og sitjum svo og hlustum á sögu úr tölvunni hennar Steinunnar. Notalegt kvöld.  

Fimmtudagurinn 25 júní.  

Gott veður í dag – loksins hitinn 26 stig og sól með köflum. Stórþvottur á heimilinu, bíllinn þrifinn 

rækilega og bónaður en blaðlýs eða eitthvað slíkt voru ágeng svo sæta þurfti lagi til að ljúka verkinu. 

Göngutúr í kvöld til að koma blóðinu á hreyfingu og svo var hlustað á góða tónlist í útvarpinu frá stöð 

sem heitir FFH.  

Föstudagurinn 26. júní. 

Vatnið heitir Edersee og er manngert eins og svo mörg í þessu landi. Skoðuðum stífluna sem myndar 

vatnið og fengum okkur hressingu á afbragðs kaffihúsi við stífluendann. Allt mjög snyrtilegt og fallegt. 

(Kárahnjúka hvað?)  

  

Stíflan við Edersee       Kornið á akrinum farið að liggja  

 

Innar með vatninu er nýtt Toppplatz sem komið hefur verið fyrir á mörgum stöllum sem myndaðir 

hafa verið við vatnið. Fallegt útsýni yfir vatnið. 12 evrur nóttin.  



  

Nýtt topplatz með útsýni.         Vegurinn var svolítið bættur að sjá. 

 

Skruppum yfir  til nágrannaþorpsins og fengum okkur að borða á lítilli krá við vegamótin. Wurtz 

pommes eða eitthvað slíkt – bara fínasti matur. Sögukvöld með útsýni.  

Laugardagurinn 27. júní.  

Næst var stoppað á Toppplats sem heitir Whalsburg og er úti í sveit. Lögðum Nanna á fínum stað með 

útsýni yfir ána og löbbuðum síðan inn í þorpið í leit að nýrri kaffitrekt í stað þeirrar sem hafði glatast 

einhverstaðar í ferðinni. Smá villa um götur staðarins gerir ferðalagið  bara meira spennandi. Að 

mestu var nú ekið um krókótta sveitavegi og Steinunn var við stýrið lengst af. Yfir ána gengur ferja 

sem er vélarlaus en lætur strauminn í ánni færa sig yfir. Sniðugur búnaður og einfaldur. 

  

Ferjan yfir ána.                Enn fleiri fallegar rósir. 

 

Sunnudagurinn 28. júní. 

„Heim“ á Steinhundinn eins og við köllum staðinn. (Steinhuder meer á máli innfæddra.) Stærðar 

húsbílastæði og ekki dýrt. Höfum verið hér svo oft að þetta er næstum eins og heima hjá okkur. Við 

erum orðin nokkuð kunnug á þessum stað og fátt nýtt að sjá. Samt alltaf gaman að koma hér. Fjöldi 

fólks var hér og margt um að vera. Gott veður.  



  

Heima á „Hundinum“                      Steinhuder Meer 

 

Mánudagurinn 29. júní.  

Fórum nú á bílnum í heimsókn í nágrannaþorpið og byrjuðum á að fara í skóbúð sem við vissum um. 

Einnig var litið í kjörbúð og bakarí og svo gengum við inn í miðbæinn sem er mjög fallegur. Svo litum 

við í raftækjaverslun í nálægu þorpi og keyptum smá leikföng svona handa okkur, pötuspilara og 

hátalara. Aftur heim „á hundinn“ og áttum þar góða nótt.  

  

Frumlegar stytturnar í þorpinu.  

 

 

Þeiðjudagurinn 30. júní.  

Önnur húsbílabúð er í nágrenninu og við þangað. Keyptum þar smáræði í húsbílinn og héldum síðan 

áfram norðureftir á 7-unni sem er ein aðal hraðbrautin á þessum slóðum. Südsse camping store er 

þarna nálægt og er sjálfsagt að líta þar við. Ekki mikið keypt að þessu sinni enda flest búið að kaupa til 

ferðarinnar. Í nágrenninu er topplpatz sem heitir Suudsee camping og þar dvöldum við það sem eftir 

var dags í góðu veðri en mikið var nú farið að hitna og hitabylgja í uppsiglingu. Lágum í sólbaði lengst 

af.  



  

Sudsee camping store                     Sudsee camping 

 

Miðvikudagurinn 1. júlí.  

Keyrðum í loftköstum eftir hraðbrautum á stað sem heitir Stade. Þar er gamall vingjarnlegur bær 

umgirtur síkjum og fullt af kaffihúsum og verslunum. Fínt stæði Topplatz.  

  

Ráðhúsið í Stade.     Eldgamli bryggjukraninn 

 

Fimmtudagurinn 2. júlí.  

Dvöldum áfram á Stade og fórum öðru sinni í bæinn. Annars er sólin að setja strik í reikninginn en 

hitabylgja er í norður evrópu og vart verandi í sólinni. 30 stig og meira til. Nágrannar okkar eru á 

þremur húsbílum og eru að skemmta sér saman og hávaðinn í þeim hækkar í öfugu hlutfalli við 

yfirborðið í vínflöskunni þeirra. Gaman í útilegu hjá þeim. Frítt netsamband. 



  

Fallegt umhverfið í Stade. 

 

Föstudagurinn 3. júlí.  

Héldum nú áfram ferðalaginu okkar norður yfir Elbu og að þessu sinni með ferju skammt frá Bremen. 

Síðdegis komum við á gamalkunnan stað, Rendsburg þar sem við höfum oftsinnis komið. Fengum fínt 

stæði skammt frá þjónustuhúsinu. Sami kæfandi hitinn ennþá eða um 30 stig. Litum aðeins í 

miðbæinn en hrökkluðumst til baka og sitjum í sólarskjóli undir  markisunni.  

  

Ferjurnar sem sigla yfir.  

 

Laugardagurinn 4. júlí.  

Veðurspáin var 34 gráður í dag en fór samt bara í 30 stig. Dvöldum í miðbænum að mestu í dag en 

undir kvöld í bílnum. Aðstaðan í þjónustuhúsinu er með því besta sem við höfum kynnst, hér er fínt 

að vera. 15 evrur nóttin.  

Sunnudagurinn 5. júlí.  

Mál að halda áfram. Ætluðum að gista í Ecrenfjörde en þar var nýtt húsbílastæði en þar virkaði ekki 

sem skyldi hliðið og allur sá hátæknibúnaður sem fylgir gistingu þar. Héldum því áfram ferðinni og 

gistum á Damp í staðinn. Þar er fínt að vera, nóg pláss og góður staður til að vera eins og við höfðum 

nokkrum sinnum áður reynt. Um kvöldið gekk á með þrumuveðri og úrhellisrigningu þeirri mestu sem 

ég hef upplifað.  

 



Mánudagurinnn 6. júlí.  

Ætluðum að gista í Sleswik en þar var allt fullt á stæðinu þar svo við urðum frá að hverfa. Flensburg 

varð því fyrir valinu næst. Litum við í verslunarmiðstöð og húsbílabúð og gistum svo í bakgarðinum 

hjá Skandic eins og oft áður en þar kostar bara 5 evrur nóttin.  

Þriðjudagurinn 7. júlí.  

Lögðum bílnum í Kleine exe stæði sem er nálægt miðborginni og löbbuðum í göngugötuna. Eftir 

skoðunar ferð um miðborgina snerum við til fyrra stæðis hjá Skandic og dvöldum þar aðra nótt. 

Miðvikdagurinn 8. júlí. 

Héldum nú inn í Danmörku og léttum ekki fyrr en í Kolding. Litum í húsbílabúð og svo er alltaf 

stoppað í Kolding storsenter og vöruvalið skoðað. Spurði um verð á gistingu á dönsku tjaldstæði en 

það var mjög hátt svo við fórum til íslenskra vina okkar í Vandel og dvöldum þar í húsbílnum okkar í 

nótt í góðu yfirlæti.  

Fimmtudagurinn 9. júlí. 

Dvöldum í Vandel í dag því nú er hvassviðri og ekkert varið í að ferðast í húsbíl jafnvel í útlöndum. 

Biðum því af okkur veðrið hér.  

Föstudagurinn 10. júlí  

Lögðum af stað og ætluðum norður á bóginn en Steinunn stakk upp á því að skoða Egeskov kastalann 

og þá var bara að snúa þangað. Þar höfðum við komið um árið og skoðað allt þar nema kastalann 

innanverðu. Því létum við það eftir okkur í þetta sinn. Í bakaleiðinni ætluðum við að líta við hjá 

frænku minni sem býr í Langeskov en þar var enginn heima svo við snerum til baka til Bjarna í Vandel 

og gistum þar. 

  

Gamli húsbíllinn í samgönguminjasafninu í Egeskov ---- Kastalinn fallegi.  

 

Laugardagurinn 11. júlí. 

Nú var haldið af stað norður Jótland. Litum við á harmonikusafninu en þar var allt lokað og gamla 

konan líklega komin á elliheimili svo við héldum bara áfram allt norður til Hirsthals. Þar var búið að 

koma fyrir bráðabirgðastæði fyrir húsbíla og var þar gistingin „gratis“ eins og danskurinn segir.  

 



Sunnudagurinn 12. júlí. 

Slakað á hér á þessu fína húsbílastæði innan um á annan tug húsbíla. Litið við í göngugötunni og svo 

var sett á grillið hjá vinafólki okkar sem býr þar skammt frá og setið fram eftir kvöldi og spjallað 

saman á íslensku nema hvað.  

Mánudagurinn 13. júlí. 

Dvöldum hér í Hirsthals og hvíldum okkur eftir dásamlegt ferðalag um evrópu. Skemmtilegt að 

fylgjast með öllum ferjunum sem hafa hér aðstöðu í höfninni og allan bílaflotann sem fer þar um borð 

og frá borði. Í kvöld var svo sýning hjá farandsirkus og fór ég til að sjá. Alvöru sýning með alvöru 

sirkusfólki Fílum og úlföldum. Svo bíður ferjan Norræna á morgun.  

  

Sirkusinn í Hirsthals 

Svo var ekið um borð í Norrænu og siglt um höfin blá heim á leið. Viðkoma var um stund í Færeyjum 

og var þar bjart yfir og fallegt veður en heldur er nú hitinn á niðurleið. 

  

Færeyjar.  

Þá var farsælli og skemmtilegri ferð okkar lokið að þessu sinni. Óhætt er að segja að hún hafi tekist að 
flestu leyti afar vel, helst var það veðrið sem setti strik í reikninginn ýmist með ofboðslegum hita svo 
ekki var líft, eða þá ausandi rigningu en slíkar dembur stóðu yfirleitt stutt. En þessi ferð skilur eftir 
aragrúa af ljúfum minningum um ferð okkar og verður gaman að rifja þetta upp seinna við lestur 
þessarar minnispunkta. Einnig geyma myndirnar hafsjó af minningum sem gaman verður að rifja upp 
seinna. Bless Evrópa. Svo vona ég að ef einhver annar hefur áhuga á að lesa þetta þá leiðist honum 
ekki. Góðar stundir.    --------   Valberg Kristjánsson og Steinunn Einarsdóttir áhöfnin á Nanna.  

 


