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Danmörk, Þýskaland, Lúxemborg, Frakkland, Belgía, Holland, Þýskaland og Danmörk.   

Enn einu sinni erum við hjónin á leið út í heim til að skoða okkur um. Að þessu sinni er ferðinni heitið um 

Þýskaland og Frakkland og kannski einhver fleiri lönd.   

Lögðum af stað héðan að heiman á honum Nanna okkar en hann hefur reynst okkur vel í svona ferðum. Þetta 

mun vera í sjötta sinn sem við förum erlendis á þessum bíl. Vorum ein á ferð í þetta sinn.  

Segir ekki af ferð okkar fyrr en í Danmörku en við höfðum það bara notalegt á leiðinni yfir hafið  en útsýn var 

engin vegna þoku og er það bættur skaðinn þar sem lítið er að sjá á leiðinni.   

Laugardaginn 17. maí keyrðum við í land í Hirsthals um 10 leitið. Síðan var rakleiðis farið til Bjarna og 

Bryndísar í Billund til að skila af sér vörum eins og stundum áður. Eftir stutt stopp héldum við áfram suður á 

bóginn og stoppuðum í landamærabúðunum í Harrislee rétt sunnan við landamærin til af fylla á ísskápinn og 

taka nesti til ferðarinnar. Þar sem aðeins var eftir af deginum héldum við áfram og ætluðum að gista á fínu 

stæði í Sleswik en þegar þangað var komið var allt fullt á nýuppgerðu stæðinu þar, enda laugardagur og 

margir heimamenn á ferðalagi. Eins var ástatt með annan húsbílaferðalang, ekkert pláss fyrir okkur. Urðum 

við samferða niður að bátahöfninni en þar taldi hann sig vita um stæði. Allt lokað þar og urðum við því frá að 

hverfa. Ekki um annað að gera en handa áfram suður eftir. Spurði hana Garmínu um stæði nálægt 

hraðbrautinni A7 og vísaði hún okkur á stæði nokkru sunnar. Þegar til kom var þetta stæði sem við höfðum 

áður gist á fyrir nokkrum árum og heitir að Jagel. Gamli vúffi sem gelti að okkur um árið var nú kurteisin 

uppmáluð og sagði lítið sem ekkert, hefur sannarlega tekið sig á í gestrisninni og lært betri  manna(hunda)siði. 

Þennan fyrsta dag keyrðum við 438 km. Sólin skein og veðrið var með besta móti til ferðalaga.   

 

            Að Jagel.  

  



18. maí.   

Vaknaði við hanagal og fuglasöng. Héldum rakleitt upp á A7 aftur og stefnan var tekin á Koblenz í 

Rínardalnum. Ókum eftir hraðbrautum á fleygiferð framhjá Rendsburg þar sem við vorum nú annars vön að 

stoppa. Gegnum Hamborg og síðan var sveigt til vesturs rétt fram hjá Bremen og enduðum dagsferðina okkar 

á fínu stæði sem er rétt við bæ sem heitir Greven. Þá voru 813 km að baki í útlandinu að þessu sinni. Stæðið 

er svokallað Toppplatz og stendur alveg undir nafni. Grasflatirnar er rennisléttar eins og á golfvelli og meira að 

segja munstur dekkjanna mátti sjá í grasflötinni þar sem við höfðum farið. Hitinn er 25 gráður og við borðuðum 

kvöldmatinn okkar úti í þetta sinn. Svo var farið í göngutúra og nágrennið skoðað eins og svo oft áður. 

Gestrisni og þolinmæði var áberandi í fari gestgjafa okkar.   

  

 

             Camp Marina flott stæði.                                      Á nálægum skipaskurði.   

19. maí  

Sól og 19 stig í morgunsárið. Fórum nú á bílnum okkar spottakorn til nágrannabæjarins sem heitir Munster. 

Lögðum bílnum á gjaldskyldu stæði í miðbænum og litum í búðir. Þetta er háskólabær og sægur af ungu fólki 

á ferðinni við skólana og fleiri þúsund reiðhjól skólafólksins settu svip á bæjarbraginn. Sólin skein á okkur og 

hitinn var 32 stig í dag. Fórum sömuleið til baka og gistum örðu sinni á þessu ágæta stæði þar sem fór mjög 

vel um okkur.   

 

            Kirkja í Münster                       Götukaffihús sama bæ.  

 

 

 

   

   



20. maí  

Keyrðum til Monschau í dag og lögðum bílnum á bílastæði skammt frá borginni. Þetta er lítill bær í þröngu 

gljúfri en þar höfðum við komið fyrir mörgum árum á ferðalagi með ferðaskrifstofu. Höfðum því áhuga á að líta 

þar við örðu sinni. Fórum gangandi niður í bæinn og litum á mannlífið. Allt var þar eins og áður en nokkuð var 

nú farið að fenna í sporin okkar í minningunni.  

Gaman að sjá gömlu húsin og torgin aftur.   

 

            Frá borginni í gljúfrinu Monschau                        Litum inní glerverksmiðju - afar flott.  

  

Ætluðum að gista um nóttina á stæðinu en hættum við því að við vorum eini bíllinn á stæðinu. Héldum við því 

áfram á stæði þar sem heitir Rurberg í samnefndum bæ þar sem voru margir fleiri húsbílar. Þarna er fínn bær 

niður við fallegt vatn og mikið er gert fyrir ferðafólk m.a. er búið að reisa fína gestastofu með öllum 

upplýsingum fyrir ferðalanga og útsýn yfir vatnið er mjög falleg.   

 

            Þarna er gestastofan sem er mjög vistleg.  

 

 

  

    



21. maí  

Í dag fórum við í skemmtisiglingu um Rurvatnið í ljómandi góðu veðri. Að því loknu löbbuðum við um umhverfi 

vatnsins og skoðuðum stíflur, dælustöð og önnur mannvirki sem gerð hafa verið til að beisla vatnið í þágu 

mannanna.   

 

           Báturinn sem við fórum með um vatnið.   

Síðdegis var svo haldið rakleiðis til Koblenz og inn á tjaldstæði þar sem við höfðum áður verið. Húsbílastæðið 

utan girðingar var fullt og urðum við því að vera inni á tjaldstæðinu og kostaði það 28 evrur fyrr nóttina.   

Hvasst og 24 stiga hiti í kvöld. Hittum dönsk hjón sem voru á heimleið.   

 

                Séð yfir Mosel til Koblenz.   

  

22. maí  

Færðum bílinn út fyrir girðinguna því nú hafði losnað pláss á húsbílastæðinu. Þar munaði miklu á verði   

Fórum svo með litlu ferjunni yfir Mosel yfir á Dautch egg og dóluðum okkur í borginni í dag. Skoðuðum 

mannlífið og litum í verslanir og hittum þar íslensk hjón í fyrsta sinn í ferðinni á götukaffihúsi og spjölluðum um 

heima og geima um stund.   

  



 

Ferjan yfir Mosel.                                           Íslenskur ferðamaður í Koblenz. 

 

            Glæsilegar  byggingar í Koblenz.  

 

            Nanni í öndvegi  við ármótin.  

 

Besta stæðið. Ekki amalegt að sitja útivið og snæða morgunverðinn með útsýni yfir fljótin.  Járnbrautarlestir og 

fljótaskip af öllum gerðum líða hjá enda eru hér ármót Rínar og Mosel og margt sem þarf að flytja bæði vörur 

og farþegar. Netráp í kvöld í fyrsta sinn í ferðinni enda hellirigning og best að vera innivið.   

  

  



23. maí   

Héldum kyrru fyrir á þessu fína stæði í dag. Fór öðru sinni með ferjunni yfir ána til að skoða kastalann sem er 

hinu megin Rínar. Steinunn hvíldist í rólegheitum á meðan í góða veðrinu á stæðinu.   

 

            Koblenz.  

Tók mér far með strenglyftunni frá Koblenz yfir Rín og fyrr en varði var ég kominn upp í kastalann austan við 

ána. Þaðan er glæsilegt útsýni yfir borgina og nágrenni. Veðrið var ágætt. gekk á með skúrum en birti upp á 

milli. Hitinn er um 20 stig sem er fínt fyrir okkur.  

 

 
            Útsýni yfir  Dautch egg.   



 

            Koblenz.   

  

   

24. maí   

Dóluðum af stað á ný og héldum upp með Mosel ánni. Stoppuðum á stæði við Chokhem og litum í bæinn. 

Þetta var í þriðja sinn sem við komum þar og erum að verða býsna kunnug. Lögðum svo bílnum um kvöldið á 

húsbílastæði á vesturbakka Mosel þar sem útsýnið var glæsilegt yfir ána og vorum þar um nóttina ásamt 

nokkrum ferðalöngum sem fyrr.   

1305 km eknir til þessa.   

 

            Chokhem  

  



 

          Mín ástkæra kona við húshornið þar sem flóðamörkin eru skráð.        Ráðhústorgið í Chokhem  

25. maí  

Af stað enn á ný upp með Mosel. Ætluðum að stoppa í litlum bæ sem heitir Bernkasel en þar var örtröð af fólki 

enda siglingakeppni á ánni sem dró að sér mannskapinn. Héldum við því áfram og stefndum á Klüsserath 

sem er ögn ofar við ána. Þar er gríðarlega stórt húsbílastæði og gaman að vera. Fórum í kvöld upp í þorpið og 

litum við hjá henni Monikku sem rekur lítið veitingahús og snæddum kvöldverð og tókum með okkur heim 

nokkra flöskur af eðalvíni.   

 

           Við Moselána á leiðinni uppeftir.   

  



 

 

           Á stæðinu við Klüsserath.  

26. maí  

Trier er næsti áfangastaður okkar. Var búinn að skoða á Goggle earth húsbílastæði í göngufæri við 

miðborgina og við þangað. Þetta fína tæknivædda stæði við brúarsporðinn hinu megin við ána. Svo var 

gengið í miðbæinn. Þessi ganga reyndist að vísu nokkuð löng en hafðist þó með seiglunni. Skoðuðum 

miðborgina og litum í búðir m.a Villeroy og Boch einnig þetta fræga gamla borgarhlið Porta negro. Að lokinni 

gönguferðinni til baka sem var þó mun skemmtilegri eftir þar til gerðum göngustíg á árbakkanum vorum við 

slæpt og gott að hvíla sig í húsbílnum okkar.   

  



 

           Mosel við Trier.  

 

              Porta negro.  



 

             Miðbærinn í Trier.  

 

            Trier.  

 

            Höfundir inni í Porta negro                            Steinunn mín að skoða Villeroy og Boch.  

  

  



  

27. maí   

Lögðum af stað inn í Lúxemborg en stoppuðum  fyrst í  ALDI búð og keyptum í matinn. Svo fórum við yfir 

landamærin og keyptum olíu á bílinn fyrir slikk en þar kostar olían talsvert minna en í öðrum löndum hvernig 

svo sem stendur á því. Verðið var 1,192 evrur sem jafngilda nú 181 íslenskri krónu. (kostar nú kr. 232 

hérlendis eða því sem næst þegar þetta er skrifað). Eitthvað keyptum við fleira í landamæraverslun en ekki 

var það nú mikið. Héldum svo rakleitt á tjaldstæði sem er í nágrenni höfuðborgarinnar og tékkuðum okkur inn. 

Svo var þvegið og þurrkað í vélum staðarins enda kominn tími til. 17 evrur í gistigjald.   

 

            Á stæðinu í Lux.  

28. maí   

Eftir morgunmatinn tókum við strætó “í bæinn” Spurði strætóstjórann hvað stöðin héti í miðborginni þar sem 

við skyldum fara úr vagninum. Sagði hann mér það. Þegar þangað  kom elti hann okkur túristana út úr 

vagninum og benti okkur í áttina að miðborginni, þangað skyldum við fara. Þetta þótti okkur greiðvirkni með 

afbrigðum. Lituðumst um í borginni og virtum fyrir okkur hið fallega gljúfur sem er í miðborginni og öll 

mannvirki þar bæði gömul og ný. Verðlag þarna var ferkar dýrt svo við keyptum lítið í þetta sinn. Þetta var 

mjög gaman að skoða enda veðrið með ágætum. Svo var farið heim með strætó aftur og slakað á um kvöldið 

eftir bæjarferðina.   

 

  

  



 

                      Myndir frá Lúxemborg.  

29. maí  

Kalsaveður í morgun. Lögðum af stað inn í Frakkland og ókum hraðbrautir að venju.  Eftir spölkorn á 

harðbrautum komum við að gjaldahliði þar sem við urðum að greiða 7 og hálfa evru í vegaskatt. Ekkert mál 

fannst okkur það og geta í staðinn keyrt greiðlega og fljótt milli staða.  

 

            Gjaldahlið  

  

  



 

           Á leið inn í Frakkland.   

Landslag í Frakklandi er svolítið öðruvísi en við eigum að venjast í Evrópu. Bændur setja greinilega sinn svip á 

landið með víðáttumiklum ökrum og landbúnaður virðist vera gróskumeiri hér en annarstaðar.   

 

            Landslag í Frakklandi                                   Öðruvísi styttur við þjóðveginn.  

Komum til borgarinnar Verdun sem stendur við ána Meuse nyrst í landinu og er sögufræg fyrir orrustur sem 

haldnar voru þar í fyrri heimstyrjöldinni. Tjaldstæðið heitir Breuils og er í göngufæri við borgina. Litum aðeins 

inn fyrir borgarmúrana og keyptum okkur aðgöngumiða að borgarvirkinu Citadelle de Verdun  sem er ekkert 

smásmíði en þangað skyldum við líta á morgun. Sól og hlýtt um miðjan daginn en kaldara í kvöld.   

30. maí  

Fórum í skoðunarferð í virkið í dag. Boðið er upp á lestarferð inn í virkið en þar hefur verið komið fyrir 

margmiðlunarbúnaði sem sýnir á raunsæjan hátt hvernig hlutirnir gengu fyrir sig í stríðinu. Fundir eru haldnir í 

herráðinu og þrumandi fyrirskipanir hershöfðingjanna hljóma um hvelfingarnar. Allt mjög raunverulegt. Þarna 

voru annars öllum borgarbúum komið fyrir innan öryggis múranna og þar voru líka allar nauðsynjar svo sem 

bakarí og þvottahús og allt til að geta lifað af stríðsógnir þeirra  tíma.   

     



 

Nanni við vikisvegginn.                                                   Innan múranna. 

   

  

Á eftir röltum við svo um miðborgina en þar var svona markaður sem að flestu leyti líktist kolaportinu okkar 

íslenska. Ferkar fannst okkur húsin í borginni vera í lélegu ástandi, götur þröngar og húsin í niðurníðslu.   

 

Kolaportið                                                              Húsakynni innfæddra. 

 

            Virkisturn við brúna yfir fljótið sem rennur í gegn. Minnismerki um sigurinn mikla.  

Eftir skoðunarferð um borgina héldum við áfram til næstu borgar sem heitir Reims. Þar er húsbílastæði í 

miðbænum sjálfum og ókeypis í þokkabót. Þarna búa um 180 þúsund manns og var líka margt um manninn 

og margt að sjá.  Skoðuðum dómkirkjuna sem er stórglæsileg og heitir Notre Dame eins og fleiri kirkjur í þess 

landi. Löbbuðum eftir göngugötunni og  kíktum í búðarglugga og slæptumst á kaffihúsum. Ljúft þetta líf.  

  

  

  



      

 

  

 

            Myndir frá borginni Reims í Frakklandi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

31.  maí  

Nú var haldið af stað til Versala en það skyldi verða næsti áningarstaður. Völdum hraðbrautir sem fyrr og 

fórum í gegnum gjaldahlið og greiddum rúmlega 12 € fyrir afnotin af hraðbrautinni.  

Svo var annað hlið rétt utan við París og greiddum við þar 3 €.   

 

           Frönsk gjaldahlið.   

Komum í áfangastað síðdegis eftir ferðalag gegnum París en þar keyrðum við undir öruggri leiðsögn fröken 

garmínu sem situr á mælaborðinu og talar til okkar með ákveðinni röddu og segir fyrir um leiðina.  Ég hef hana 

samt grunaða um að hafa ekki valið auðveldustu leiðina en kannski þá stystu. En klakklaust komumst við þrátt 

fyrir mikla umferð og krókóttar og þröngar götur og stíga.   

 

                 Traffíkin í París þar sem við fórum um.           Svo er Nanni þarna á húsbílastæðinu.   

Tjaldstæðið heitir Huttopia og er annað af tveim í allri borginni. Rándýrt en nóttin kostar 35,50 €.  Röltum um 

nágrennið til að finna lestarstöðina og stoppistöð strætó og fleira. Slakað á eftir langa keyrslu í dag.   

  

  

    



 

 

1.  júní  

Tókum strætó til hallarinnar í Versölum. (2 € á mann) Þar gaf svo sannarlega á að líta. Glæsileg höllin og ekki 

síðri er hallargarðurinn sem er augnayndi út í eitt.   

Þegar við komum þangað um 11 leitið sáum við biðraðir á biðraðir ofan. Keyptum okkur miða í höllina (5 € á 

mann) og biðum svo í liðlega klukkutíma eftir að komast inn. Það var sannarlega þess virði. Urðum að fara í 

gegnum vopnaleit eins og maður sér á flugvöllum.  Eftir að vera búin að skoða höllina að innan fórum við með 

lítilli túristalest umhverfis hallargarðinn og litum á umhverfi hallarinnar. (7,5 €/mann) Gaman að því.  Að því 

loknu vorum við orðin slæpt eftir mikið labb en ég gat ekki hugsað mér að sleppa því að skoða hallargarðinn 

sem er meistaraverk  svo ég lét mig hafa það. (9 €) Steinunn hvíldi sig á meðan. Garðurinn er glæsilegt 

mannvirki með stígum, limgerðum, tjörnum og allskonar listaverkum. Erum dauðuppgefin eftir daginn en 

ánægð með þessa heimsókn.   

 
            Steinunn við Versalahöllina.   

 

           Biðraðir    



 
            Framhlið hallarinnar.   

 

 

   



 

 
            Steinunn í stóra salnum.   

    



 
                Yfirsýn yfir garðinn stóra.   

 

              



 

 



 



 

 
                Baðstaðurinn í garðinum.  



2.  júní  

Fengum okkur dagskort í lestar og önnur samgöngutæki borgarinnar og fengum okkur svo far með næstu lest 

til miðborgarinnar. Komum svo upp úr jörðinni í næsta nágrenni Notre dame kirkjunnar, og við þar inn, - nema 

hvað.   

 

             Notre dame   

 

            Notre dame kirkjan.  

  

Eftir að vera búin að skoða guðshúsið röltum við áfram í leit að Louvr safninu. Eftir spölkorn fundum við safnið 

sem er auðþekkjanlegt vegna glerpíramídans. Við fengum miða eftir stutta biðröð og svo fórum við niður í 

safnið. Þar er aldeilis margt að sjá. Þar ber auðvitað hæst fröken Mona Lísa en hún hefur mikið aðdráttarafl 

enda heimsfræg. Nokkur gestagangur var hjá henni en hún var nú aldeilis ekki ein heima því margt listaverkið 

er henni til samlætis í safninu svo sem Venus frá Mílanó svo eitthvað sé nú nefnt. Eftir að hafa skoðað 

listaverkin í safninu og þegið kaffi og kökur í kaffistofunni þá fórum við upp á götuna aftur.   

  

  



 

            Mona Steinunn.  

 

            Sigurboginn hinn nýrri nálægt Louvre safninu.   



           

                  Innandyra í Louvre safninu.   

 

                  Glæsileg listaverk upp um alla veggi.   



 

                  Þau skötuhjúin Mona Lisa og Venus frá Milano.   

 

  

  



 

            Götumyndir frá Paris.  

Effelturninn var næst á dagskrá en hvernig væri nú best að komast þangað. Of langt að labba svo við tókum 

reiðhjólataxa sem hjólaði með okkur í hjólavagni sínum þennan spöl. Fargjaldið kostaði 25 € og var þetta lang 

besta lausnin fyrir okkur - fljótafgreitt.   



 

            Á leið að Eiffel turninum.   

Effelturninn er stórt og mikið mannvirki og gaman að skoða. Fórum samt ekki upp í turninn því áliðið var dags 

og biðraðir nokkrar. Skoðuðum turninn því bara neðanfrá og vorum alveg sátt við það. Tókum svo næstu lest 

heim á leið og endaði svo þessi dagur snæðandi pizzu að hætti innfæddra á veitingahúsi staðarins. Svo leið 

kvöldið í ró og næði í húsbílnum okkar. Góður dagur.   

 
Ráðhúsið 



 
  



 

                         Stytta á háum stalli í Paris og svo sjáum við uppundir turninn hér.  

3.  júní   

Milt og gott veður í morgun. Þáttaskil voru í ferðinni en nú erum við snúin við, enda búin að keyra um 1.900 

km. að heiman og  heimleiðin framundan. Yfirgáfum tjaldstæðið og tókum stefnuna til baka og ókum í útjaðri 

Parísar en til þess þurfti ég að semja sérstaklega við garmínu. En hún lét sér segjast og fór að mínum vilja í 

þetta sinn. Þessi leið var langt um auðveldari en sú sem hún valdi þegar við komum. Leiðin lá nú til norðurs, 

framhjá borginni Reims þar sem við vorum á  dögunum og norður að landamærunum við Belgíu.   

Í afar fallegu dalverpi í Ardennefjöllunum nyrst í Frakklandi kúrir lítið þorp sem heitir Monthermé. Á bakka 

árinnar Meuse er eitt fegursta húsbílastæði sem við fundum í ferðinni. Veðrið var afbragðsgott þegar við 

komum og áin liðaðist spegilslétt milli bakkanna svo húsin spegluðust í sléttum vatnsfletinum. Dvöldum þar 

það sem eftir var dags og nutum þess að skoða okkur um í þorpinu. Fengum okkur svo nokkuð langan 

göngutúr í kjörbúð staðarins en í bakaleiðnni skall á hellirigning svo við urðum öll blaut en það gerði ekkert til 

því það var milt í veðri.   

Franskur grjónagrautur  með rauðvíni til kvöldverðar - ekki svo galin blanda.   

 

            Úr þorpinu Monthermé   

  

  



   

Fallegt útsýni og gömul hús í þorpinu.  

4.  júní.  

Rigning og svalt í morgun. Frakkland yfirgefið og haldið inn í Belgíu. Stefnan tekin á bæ sem  heitir 

Ramouchamp en þar eru fallegir hellar sem við komum einu sinni í fyrir áratugum síðan og langaði til að sjá 

aftur.   

Leið okkar lá framhjá gömlum kastala og þar var skilti um kastalakaffihús  en þegar á reyndi var það allt lokað 

og kastalinn væntanlega einkavæddur því allt var þar lokað og læst. Litum við í öðru þorpi á leiðinni og 

Steinunn fór inn í handavinnubúð og keypti sér slatta.  

 

            Í þorpinu.   

  

Fundum okkur svo pláss á tjaldstæði nálægt Remouchamps  sem heitir Dieupart þar sem lítil á liðast um 

skóginn og skjólsælt er með afbrigðum.   

  



Fórum gangandi í bæinn til að leita að minjagripum en hér er ferðamennskan ekki komin á það hátt stig að 

minjagripaverslanir séu til staðar svo ekkert fannst hér til minja utan eitt merki sem ætlað er til að sauma í 

flíkur og fengum við það gefins.   

Í kvöld var svo slakað á og hvílst vel enda þreytandi að ferðast svona dag eftir dag.   

 

 

            Frá þorpinu Remouchamps  

 

 



5. júní.   

Í dag fórum við niður í hellana sem við fórum ofaní um árið. Það var mjög gaman  að endurupplifa þetta 

neðanjarðarundur. Þetta eru kalksteinshellar sem áin hefur grafið í tímans rás svo djúpir hellar hafa myndast. Í 

lok ferðarinnar var svo farið á báti út úr hellunum. Sérstakt.   

Innkaupaferð á eftir í nærliggjandi matvörubúð.   

Svo var bara hvílst það sem eftir var dags en ekki gengur að ganga alveg fram af sér á flakkinu.   

 

            Frá hellunum.   

6. júní  

Færðum okkur nú yfir til Hollands. Ókum framhjá Liege og Mastrict og fleiri borgum og stoppuðum í litlum bæ 

sem heitir Maseik og er á bökkum Maas árinnar. Lögðum þar á húsbílastæði og löbbuðum spottakorn í bæinn 

til að líta á mannlífið. Þegar við komum til baka leist okkur ekki sem best á að vera þar en við vorum ein á 

stæðinu.   

        



 

            Maseik  

Héldum við því áfram og tókum stefnuna niður með ánni á svæði þar sem eru vötn og mjög  fallegt um að 

litast. Nokkuð ljóst að fleiri höfðu fengið slíka hugmynd enda föstudagur og því allt pláss  upppantað og urðum 

við því að halda áfram enn lengra niður með ánni. Stoppuðum svo loks þar sem lítið húsbílastæði er við 

ferjuhöfn niðri við ána og fengum síðasta stæðið sem laust var. Undum okkur hið besta í sveitasælunni en 

rólegt var á svæðinu, Helstu viðburðir voru að nokkrir strákar úr nágrannaþorpinu kom á hjólunum sínum til að 

veiða í ánni. Strákar eru jú víst allstaðar eins hvar sem er í heiminum.   

  

7. júní  

Sól og hiti í dag - svona um 30 gráður. Héldum okkur innan landamæra Hollands í dag. Keyrðum um 

flatneskju landsins og þar var lítið að sjá sem forvitnilegt er. Enduðum heima á túni hjá Hollenskum bónda á 

bænum De Haar sem lofar húsbílafólki að gista hjá sér fyrir vægt verð. Afburða rólegheit í sveitakyrrðinni. Gott 

veður og heppilegt að slappa hér af eftir  ferðalög síðustu vikna. (10 €)  

8. júní hvítasunnan.  

Sól og blíða í dag. Keyrðum inn í Þýskaland gegnum Osnabruck og enduðum á Topplatz stæði sem ég kallaði 

júragarðinn þar sem þar voru mestmegnis tröllvaxnir húsbílar svo Nanni okkar var næsta lítill innan um tröllin. 

(12 € topplatz) Mjög heitt og við borðuðum úti í blíðunni. Þarna var líka mjög fallegur garður með 

veitingahúsum og verslunum. Hluti garðsins var tileinkaður heimsálfunum með sýnishornum  úr þeim og þeirra 

menningu. Gaman að skoða hann.   



 

            Í garðinum.                                                                Í Afríku?  

9. júní  

Fórum á Steinhundinn í nágrenni Hannover eins og við köllum staðinn en þar höfum við verið margsinnis. 

Náðum í endann á vínhátíð sem þar var. Margt um manninn og margt til skemmtunar. Dvöldum í bænum 

seinnipart dags og dóluðum okkur innanum mannfjöldann. Margt gaman að sjá í tilefni dagsins. Hitinn yfir 30 

stig - en notalegt.   

  

“Æne nakt ?” spurði vörðurinn upp á þýskuna - ja.. ja..   

Svo var samloka með reyktum ál eins og venjulega þar um slóðir. Sturta fyrir 1 € í þjónustuhúsinu og maður er 

eins og nýsleginn € í kvöld.   

Sögukvöld hjá minni konu.   

    



 

    



 

            Steinhuder – meer  

  

10. júní  

Fórum í tvær húsbílabúðir hér í nágrenninu og keyptum smáræði fyrir okkur og vini okkar heimavið.. Ætluðum 

svo að fara í þá þriðju sem er í bæ sem heitir Zeven en þegar þangað kom var hún á bak og burt og enga 

verslun að sjá. Svolítill aukakrókur var af þessum sökum. Svo var stefnan tekin á Hamborg en í miðborginni er 

húsbílastæði þar sem ég hafði áhuga á að dvelja um nótt. Þegar við nálguðumst stæðið í  miðborginni kom í 

ljós að borgarstarfsmenn höfðu grafið síki svo ómögulegt var að taka vinstri beygju eins og hún garmína lagði 

til. Urðum því að snú við komin langleiðina í miðborgina sjálfa og hrökklast sömu leið til baka út úr mestu 

þrengslunum. Ekki gafst tími til að slá inn nýjar upplýsingar í garmínu svo við keyrðum eftir götunum og 

rötuðum ekki baun. Steinunn kom þá auga á skilti með mynd af húsbíl og enn fleiri skilti og eftir þeim rötuðum 

við á húsbílastæði dálítið frá miðborginni og er á bökkum Elbu. Þetta stæði var nú ekki til að gleðjast yfir – 

gamalt hverfi og hrörlegt og allt í drasli. Þar að auki var járnbrautarlínan rétt við og hávaðinn af lestunum 

ætlaði allt að æra sérlega þegar lestirnar fóru yfir stálbitabrú sem magnaði hávaðann um allan helming. Létum 

okkur þó hafa það. (12,5 €) Undir kvöld rölti ég upp á flóðvarnargarðinn sem er meðfarm ánni. Svolítil 

sandfjara er þar og ætluð sólþyrstum að sulla í. Þar sá ég sjálfa frúna í Hamborg sem lá þar á handklæði og 

sólaði sig alveg þar til síðust geislar sólarinnar hurfu. Þá brötli hún á fætur og staulaðist niður að fljótinu,  gróf 

holu og svo … segi ég ekki meir.   



 

            Sólbaðströnd í miðri Hamborg.   

 

             Járnbrautarbrúin                                               Umferðarmannvirki í Hamborg  

  

11. júní.  

Keyrðum nú á húsbílastæði sem er við Eystrasaltið og heitir Damp. Þar er allt öðruvísi bæjarbragur en hjá 

frúnni í Hamborg. Þarna er allt nýtt og fínt - stórt stæði fyrir húsbíla og í nágrenninu er heilsuþorp þar sem öll 

þjónusta er til staðar svo sem heilsurækt, læknavakt, sjúkrahús, snyrtistofur, verslanir, veitingahús. baðströnd 

og margt fleira. Svona staður sniðinn fyrir eldri borgara.   

Dvöldum þar í góðu veðri og fórum í göngutúra um þorpið og fengum okkur veitingar á einu kaffihúsi 

staðarins.  

  



 

           Á stæðinu í Damp.   

Hitti þar mann sem var með fjölskyldu sína í næsta húsbíl og reyndist það vera þýskur lögregluþjónn og 

spjölluðum við heilmikið saman. Fínn kall.   

  

12. júní  

Næst var farið í Flensborg enda við á heimleið. Litum í glæsilega verslunarmiðstöð Förde park þar sem við 

keyptum eitt og annað.   

Gistum svo á bakvið húsbílabúðina Skandic eins og svo oft áður.   

13. júní.   

Aftur í verslunarmiðstöð og að þessu sinn í Citti park. Þar er líka flott vöruúrval og viðráðanlegt verð á 

vörunum. Gist aftur á bak við Skandic.   

14. júní.   

Enn á ný litið við í stórmarkaði og keypt einn og annað smávegis. Svo var haldið norður á bóginn og komið við 

í verslunarmiðstöðinni í Kolding. Þar keypti ég glás af fötum á mig fyrir fínt verð.   

Tókum síðan hús hjá Bjarna og Bryndísi og gistum þar um nóttina við hlöðuhornið eins og venjulega. Hittum 

þar nágranna okkar að heiman og fleira fólk sem var í heimsókn hjá skyldfólki sínu þar. Sátum og spjölluðum 

fram á kvöld í góðra vina hópi.   

15. júní  

Héldum nú norður Danmörku og rétt norðan við Limafjörðinn er stórt safn af harmonikum sem mig langaði að 

sjá. Það var virkilega ómaksins vert, hellingur af harmonikum frá örófi harmonikualdar.   

  

  



 

            Enduðum svo ferðalagið í Hirsthals og lögðum bílnum á húsbílastæðinu við pósthúsið.   

16. júní.   

Höfðum það rólegt í dag. Labbaði meðfram ströndinni og skoðaði gamlar stríðsminjar eða bunkera þar sem 

mikið hefur verið í lagt af stríðsherrum þess tíma að verja siglingaleiðina um hafið.   

Undir völd komu svo nágrannar okkar sem áður er getið og fórum við saman út á pöbb og fengum okkur í 

kollu.   

Fleiri Íslendingar skutu upp kollinum þegar leið á kvöldið og voru á heimleið eins og fleiri.   

Svo er Norræna í fyrramálið og þá er þessu sjötta ferðalagi okkar hjóna lokið farsællega.   

Satt best að segja vorum við ekki komin á leiðarenda þegar farið var að stinga upp á næstu ferð og hvert 

skyldi fara. Ef það rætist þá verður skrifuð önnur ferðasaga og vonandi ekki lakari en þessi.   

  

Skrifað upp úr handriti okkar beggja; Desember 2014.  

  

Valberg Kristjánsson og Steinunn Einarsdóttir.  Áhöfnin á Nanna.   

    

  


