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Forberedelserne. 
Sommerferien 2008 skulle naturligvis også foregå på cykel, og som noget nyt, skulle Annette og 

Jørgen fra Skærup med. Det aftalte vi til Annettes 50 års fødselsdag. 

 

Turen skulle køres langs Inn og Donau i Tyskland og Østrig, det var besluttet på forhånd, så det vi 

nu manglede var at få de praktiske detaljer på plads. 

 

En hyggelig lørdag i Snejbjerg, hvor turen, pakkelisten og mange andre ting blev diskuteret og be-

sluttet. Vi kunne være i én bil, og cyklerne kunne være på vores Thule cykelholder. Første overnat-

ningssted reserverede vi hjemme fra. Det blev Gasthof Kammerhof i Angath, lidt uden for Wörgl i 

Østrig. Her kunne vi bo første nat og have bilen stående indtil vi kom med toget fra Wien og så 

overnatte igen før hjemturen startede. Karen og jeg har før overnattet her, og vidste derfor, at det 

var et godt sted. 

 

Cykelruten var ændret således, at startstedet blev Angath i stedet for Innsbruck. Vi ville så cykle 

strækningen fra Wasserburg til Simbach i stedet for at køre med toget, hvilket ville være et mareridt 

med fire cykler, bagage og en omstigning. Strækningen mellem Wasserburg og Simbach er godt 

nok lidt bakket, men vi har godt af at svede lidt. Alle detaljer var nu på plads, og vi ventede bare på 

at skulle af sted.
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Søndag, den 6. juli  
(Snejbjerg - Angath) 

Den 6. juli kl. 3 om morgenen startede vi tu-

ren mod Angath. Første stop var i Skærup 

hvor vi skulle hente Annette og Jørgen. Lidt 

forsinket bakkede vi ind i indkørslen på Mun-

kehegnet i Skærup og her stod to forvent-

ningsfulde tur cyklister, der glædede sig til 

turen. Det var tidligt på morgenen, så Annette 

havde pakket en kurv med morgenmad, som 

vi indtog stående på en rasteplads syd for 

grænsen. 

 

Nu skulle jeg lige imponere Jørgen ved, at 

vise ham sluseanlægget i Anderten ved Han-

nover. Nu tror jeg ikke, at Karen gider kom-

me her mere. 

 

 
 

Men jeg syntes det er spændende for der sker 

altid noget. Også denne dag var der fuld gang 

i foretagendet. Her er den flodpram, der er på 

vej mod vest og skal sluses ned (ca. 15 me-

ter). En enkelt lystbåd skulle også med. Jeg 

tror at han har tømt båd butikken for fendere. 

 

 
 

 

Her gik der en times tid, når vi nu var her, så 

skulle det hele med. Vi fandt nemt ud på mo-

torvejen igen og fortsatte mod syd. Dejligt at 

køre om søndagen, hvor lastbilerne er væk fra 

motorvejen. Vejret var fint, solen skinnede og 

temperaturen var omkring 25 grader. Froko-

sten bestod af en hjemmelavet madpakke og 

den indtog vi på en rasteplads ved en tanksta-

tion. Dejligt at få tanket ny energi på. Karen 

og Annette kom på forsædet og Jørgen og jeg 

hyggede os på bagsædet. Et par dåseøl blev 

delt og en ”morfar” blev det også til.  

 

Da vi nåede til München stod termometret på 

30 grader og der drev mørke skyer i horison-

ten. Der var lagt op til en gang tordenvejr, og 

den udeblev da heller ikke. Regn i stride 

strømme og kø på motorvejen. Det sidste er 

ikke usædvanligt på disse kanter.  

 

Klokken 19 var vi nået til Angath og blev 

hurtigt indkvarteret. Bilen blev parkeret i en 

bygning ved siden af hotellet og efter et bad 

skulle det gøre godt med noget aftensmad. 

Det måtte nødvendigvis være wienerschnitzel 

og den var god. En lille tur op til Inn floden 

og så i seng. Det havde været en lang, men 

god dag. 

 

 
 

 

Pris for overnatning: 46 € 

Kørte kilometer: 1250 (bil) 

Vejret: Sol og tordenbyger 
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Mandag, den 7. juli  
(Angath - Rosenheim) 

Efter morgenmaden var vi nu klar til første 

cykeldag. Vejret var ikke godt, det regnede så 

vi tog regntøjet på. Blæste gjorde det også, så 

det var ikke den bedste start på vores cykelfe-

rie. Vejret kunne vi jo ikke gøre noget ved, 

det måtte vi leve med. Det startede med at vi 

kørte lidt rundt i Angath før vi fandt cykelru-

ten.  

 

 
 

Efter 10 km. kom vi til Kufstein, som ville 

være meget kønnere i solskin. Vi gik ind på 

en bar og købte noget at drikke. Grosses bier 

til herrerne og hvidvin til damerne. Vi fortsat-

te langs Inn mod Rosenheim, det regnede sta-

dig (lidt træls). 

 

Jørgen fik problemer med et knæ og en ankel. 

Sikkert på grund af at vi blev kolde. Der blev 

fundet et knæbind, så gik det igen. 

 

Jeg havde en adresse på et overnatningssted i 

Rosenheim og alle var enige om, at det ville 

være dejligt at slippe for en tur på turistkonto-

ret inde i Rosenheim og i stedet køre direkte 

til et overnatningssted. Frokosten fik vi på et 

Gasthaus i en lille by på vores vej. Det var 

dejligt at komme ind i varmen og tørvejr. Ef-

ter frokosten fortsatte vi cykelturen, det var 

blevet lidt opholdsvejr, men stemningen var 

ikke den allerbedste. Våde og trætte kom vi til 

hotellet i Rosenheim. Vi blev hurtigt indkvar-

teret og uha hvor var det godt med et varmt 

bad. Regntøj, cykeltøj, handsker mv. blev 

hængt til tørre.  

 

 
 

Annette og Jørgens bagage var vådt, regnsla-

gene til cykeltaskerne var ikke tætte, så alt 

deres tøj var vådt, Jørgen havde ondt i knæet 

og ankelen. Det var virkelig nedre. Vi blev 

enige om, nu kunne det kun gå fremad. Vi 

håbede på bedre vejr dagen efter. 

 

 

 

Pris for overnatning: 44 € 

Kørte kilometer: 58 

Vejret: Regn, regn, regn 
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Tirsdag, den 8. juli  
(Rosenheim - Gars) 

Morgenmaden fik vi kl. 9 og vejret var fint i 

dag. Nu kunne det kun gå frem ad. Jørgen tog 

en ekstra trøje på og fik et knæbind på. Målet 

i dag var Gars am Inn, en lille by ved Inn flo-

den i Bayern. Nu var det fint vejr, og i stedet 

for regnen ville der være nogle stigninger på 

ruten. Ja ja – Det klarede vi nok også.  

 

 
 

Annette og Jørgen havde pakket det af tøjet, 

der var blevet tørt, ind i plasticposer, så de 

ikke igen fik det hele vådt, men i dag skinne-

de solen og det var dejligt. På vej ud af Ro-

senheim provianterede vi til frokosten i et 

Edeka supermarked. Nu gik det mod cykelve-

jen igen, den fandt vi snart og vi cyklede på 

den fineste grussti mod Greisstadt med en 

enkelt stigning. 

 

Vi holdt kaffepause ved flodbredden. Kaffe 

og 1-enkelt. Humøret var igen tilbage og vi 

fortsatte turen. Cykelkortet blev studeret nøje. 

Vi skulle ikke ned til Wasserburg, det prøve-

de Karen og jeg sidste gang og der var langt 

op igen. Det var heller ikke noget problem, at 

finde ruten på kortet.  

 
 

Vi spiste frokost på en rasteplads med bord og 

bænke, lige uden for Wasserburg. Herligt med 

sådan en smør selv frokost. Det sidste stykke 

vej til Gars var noget kuperet. En enkelt stig-

ning ”uden for kategori” trak tænder ud, men 

vi stod bare af og trak op på toppen. Så kunne 

vi jo nyde udsigten. 

 

 
 

Da vi kom til Gars kørte Annette og Jørgen på 

det lokale apotek for, at købe et knæbind til 

Jørgen. I mens Karen og jeg gik ind i den lo-

kale sparekasse for at hæve nogle penge. Ka-

ren ordnede det med pengene og jeg spurgte 

bankmanden om hvor det lokale turistkontor 

lå. Sådan ét havde de ikke, men hvis vi behø-

vede noget at bo i, så kunne hans assistent 

sikkert hjælpe os. Og straks havde hun fundet 

to dobbeltværelser til os. Vores eneste krav 

var, at vi ikke skulle klatre mere i dag. Det 

skulle vi ikke, der var bare en lille bakke, som 

dog viste sig at være noget større. Vi gik om 

på torvet i byen og fandt en cafe hvor vi fik 

eftermiddagskaffe med kage. Annette er til 

kager, gerne de store.  
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Nu kørte vi til vores logi, som var virkelig 

lækkert. Straks efter indkvarteringen fik vi 

serveret to kolde øl, til Jørgen og jeg. Karen 

og Annette delte en flaske hvidvin. Vi sad på 

værts parrets terrasse med den fineste udsigt 

til deres lille dyrepark med fasaner, høns og 

fiskedamme.  

 

 

Et virkelig lækkert sted. Det viste sig også at 

værtsparret var tidligere MC kørere. Det fik vi 

så lige en snak om. 

 

Efter et bad var vi klar til at finde noget af-

tensmad i Gars og det blev en italiensk restau-

rant med godt mad. Nu var vi trætte efter da-

gens bakkede tur.  

 

Kørte km.: 51 

Vejret: Sol og skyer (men tørt) 

Pris for overnatning: 48 € 



Sommerferie 2008 

Cykelferie i Tyskland og Østrig 

21-04-2012  Side: 7 / 24 

Onsdag, den 9. juli  
(Gars – Marktl) 

Efter et godt morgen måltid var vi nu klar til 

at køre videre langs Inn. I dag skulle vi til 

Marktl, der er kendt for at være pavens føde-

by. Der skulle heller ikke komme særligt 

mange flere bakker, og det glæder vi os til. 

 

Før vi forlod Gars provianterede vi til froko-

sten i det lokale supermarked. Så var vi igen 

frie fugle, og kunne selv bestemme hvor og 

hvornår frokosten skulle indtages. 

 

Jørgen med sit nye knæbind var opsat på en 

dejlig cykeldag. Det var vi for resten alle 

sammen. Han tændte sig en smøg, satte sig på 

cykelen og susede ned af en stor bakke. Da 

bunden var nået, var der kun filtret tilbage, 

han turde ikke slippe styret med den ene hånd. 

Efter hans eget udsagn, skulle det have set 

ganske spektakulært ud. Cyklist i susende fart 

med gnister og røg rundt om ørerne.  

 

 
 

Da vi nåede til Mühldorf efter ca. 30 kilome-

ter var det tid til frokosten, og den blev indta-

get midt på byens torv, hvor der var borde og 

bænke. Annette og Karen havde lyst til at se 

lidt på byen og Jørgen og jeg ville besøge den 

lokale cykelhandler.  

 

 
 

Jørgen ville have repareret sin (irriterende) 

cykelhjelm, som han havde klaget sig over, 

siden i søndags og jeg skulle have nogle nye 

bremseklodser. Vores bremseklodser var næ-

sten slidt ned på en enkelt dag (søndag i regn 

på grussti). Hos cykelhandleren fik vi klaret 

det hele og jeg fik tillige en spraydåse med 

noget, som var mange gange bedre end WD-

40. Det skulle kunne smøre, fjerne infektioner 

og endda også drikkes mod maveonde. Det 

fik vi dog aldrig afprøvet. Det lykkedes også 

cykelhandleren at fikse cykelhjelmen. Jeg 

sagde nænsomt til han, at hvis han nu igen 

begyndte at brokke sig over den, så ville jeg 

kyle den væk. Da vi kom til Marktl fandt vi 

hurtigt turistkontoret, der straks fandt os et 

godt sted at bo.  

 

 
 

Værtinden gav mig et par gode spisesteder i 

byen. Efter et bad hyggede vi os en times tid 

før aftensmaden på det lokale spisested med 

god og solidt tysk mad. Godt mætte slentrede 

vi en tur igennem byen, og så lidt på de spæn-

dende huse.  

 

Kørte kilometer: 63 

Vejret: Byger, skyer og sol 

Pris for overnatning: 50 € 
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Torsdag, den 10. juli  
(Marktl – Obernberg) 

Dagen startede med at vi kørte ned i byen og 

spiste morgenmad hos den lokale bager. Det 

var dejligt at sidde uden for i det fine vejr og 

nyde morgenmaden. Før vi kørte ud af byen 

så vi lidt på berømthederne (kirken og Pavens 

hus) og provianterede i det lokale supermar-

ked midt i byen og nu var vi klar til endnu en 

dag langs Inn. 

 

 
 

Bakkerne var vi færdige med og det blev en 

rigtig fin tur langs Inn. Vi kom til Simbach og 

kørte over broen til Braunau, der samtidigt er 

grænsen mellem Tyskland og Østrig. Vi hav-

de bestemt at nyde en kold når vi kom til 

Braunau. Vi fandt et dejligt sted med uden-

dørs terrasse ved floden. Her blev det to kolde 

øl og to kolde hvidvin. Vi fik også drikkedun-

ken fyldt med frisk koldt vand. Braunau er for 

resten byen hvor Hitler blev født. 

 

 
 

 

 

Frokosten spiste vi ved floden. Hvidvin, rug-

brød, pålæg, ost, tomater, løg og lange tynde 

spegepølser – Herligt. Vi bookede bord til en 

sejltur på Donau fredag aften fra Passau. Te-

maet for sejlturen hed ”Donau i flammer” og 

det lød spændende.  

 

Da vi kom til Obernberg spurgt vi om vej til 

turistkontoret. Det viste sig at være en bibe-

skæftigelse for apoteket. Vi blev betjent af en 

sød apotekerpige og det tog hende ikke lang 

til, at skaffe os to dobbeltværelser ca. 500 

meter fra torvet.  

 

 
 

Før vi kørte til overnatningsstedet var vi hos 

den lokale Spar købmand for at købe lidt 

drikkevarer. Det viste sig, at vi skulle bo hos 

en ældre dame, der havde et indrettet en fløj i 

huset med to dobbeltværelser og morgenmads 

rum. Der var en dejlig terrasse med havemøb-

ler, der hyggede vi os et par timer med at 

snakke om dagens tur. Humøret var højt efter 

en på alle måder fin cykeltur. Aftensmaden 

spiste vi på byens torv. 

 

Kørte kilometer: 53 

Vejret: sol (30 gr.) 

Pris for overnatning: 36 € 
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Fredag, den 11. juli  
(Obernberg – Passau) 

I dag er den sidste dag langs Inn og det bliver 

en kort tur på ca. 40 kilometer. Dagen startede 

med et fantastisk morgenbord. Der manglede 

ingen ting. Ruten gik over byens torv og der 

provianterede vi til frokosten. I mens Karen, 

Annette og Jørgen købte ind, ringede jeg til 

det sted i Passau, hvor vi overnattede sidste 

gang, men der var alt desværre optaget. Pyt vi 

finder sikkert noget når vi kommer til Passau. 

 

 
 

Det var varmt i dag og vi havde smurt os i 

solcreme for at beskytte den sarte nordiske 

hud. En pause ved et hotel, hvor vi satte os i 

Haven under nogle store kastanjetræer. Piger-

ne fik en kold most, som er en cider-lignende 

drik. Jørgen og jeg fik en stor kold fadøl.  

 

 
 

Nu var vi snart i Passau og kort efter kørte vi 

nu igen ind i Tyskland. Passau heder også 

”Dreifluss Stadt” som betyder tre-flods-byen. 

Her mødes Inn og Ils med Donau. 

 

 
 

På turistkontoret fandt vi hurtigt et hotel at bo 

på. Hotel Wienerwald, der skulle vise sig at 

være et meget godt hotel i centrum af byen. 

Vi fik checket ind og cyklerne parkeret. Væ-

relserne var meget flotte og sengen var god. 

Et bad og så en slentretur i byen. 

 

 
 

Vi hentede billetterne til sejlturen og glædede 

os til turen. Jørgen ville give menuen fordi 

Karen og jeg ikke var med til hans 60 års fød-

selsdag. Der var vi jo i Spanien på vinterferie. 

Efter lang tids venten i en varm kø, kom vi 

om bord og fik et dejligt bord for os selv. Ma-

den var en salat til forret, hovedretten var vist 

noget skinke med grøntsager, desserten var is 

og fugt. Det smagte godt og vi fik hvidvin og 

isvand til. Vi sejlede nordpå hvilket var godt, 

så fik vi også set denne del af Donau. Kort 

efter afgang sejlede vi ind i en kæmpe sluse, 

hvor der i forvejen lå én flodbåd. Inden sluse-

portene blev lukket var vi fem turbåde i slu-

sen. 

 

Det trak op til en tordenbyge og det var meget 

flot at betragte lynene inde på land. Regnen 

kom desværre også. Det var lidt træls for vi 
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skulle jo se fyrværkeri fra en bro over Donau. 

Jørgen og jeg fik dog den sidste tredjedel at 

se. Der var regnen stoppet, og det opdagede 

Annette og Karen ikke før det var slut.  

 

 

Det var en fin tur og lang tur. Vi var først til-

bage i Passau omkring midnat og derefter en 

herlig nats søvn. 

 

Kørte kilometer: 40 

Vejret: Solskin 29-30 grader 

Pris for overnatning: 78 € 
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Lørdag, den 12. juli  
(Passau – Engelhartszell) 

Efter morgenmaden besluttede vi at bruge et 

par timer hver for sig og derefter mødes på 

havnen kl. 11. Karen og jeg kørte til den loka-

le cykelhandler hvor Karen købte en ny 

styrtaske og jeg skulle have mit lys repareret. 

Det kunne godt nås inden klokken 11. Deref-

ter gik vi rundt i byen og så bl.a. lidt på et 

loppemarked ved Inn floden. Her fandt vi en 

gammel flødekande, og dem samler Annette 

på, vi købte én for sjov skyld. Hvor var det nu 

lige vi kom fra? Vi var vist faret vild. Nå efter 

et par vejvisninger fandt vi hurtigt tilbage til 

cykelhandleren. Vejret var ikke alt for godt, 

det regnede lidt og de lokale var ikke for be-

gejstret for vejrudsigten.  

 

 
 

Nu var vi klar til at cykle til Engelhartszell 

langs Donau. Der var ikke særligt langt og det 

var en fin cykelsti at køre på.  

 
 

Inn og Donau forenes (to farver vand). 

 

Vi provianterede til frokosten undervejs. Vej-

ret var fint nu, solen var fremme og regnen 

væk. Dejligt.  

 

Annette og Jørgen havde prøvet at hæve pen-

ge i Passau, men det var ikke lykkedes. De 

prøvede igen i Obernzell og her var der ingen 

problemer. Det var vist fordi jeg gav pengeau-

tomaten et lille spark. Her skulle vi også med 

en færge over på den anden side af floden og 

ved færgestedet fandt vi et sted at spise froko-

sten, så kunne vi også betragte færgens fart 

over Donau, det er lidt specielt at sejle på 

tværs af strømmen.  

 

Efter færgeturen og nogle kilometers cykling, 

nåede vi til Engelhartszell. Vi stoppede ved et 

hotel, hvor de skiltede med overnatning til 32 

€ pr. dobbeltværelse, det kunne måske være 

stedet hvor vi skulle bo for natten, men det 

kasserede pigerne fordi der lå døde fluer i 

vindueskarmene. Så måtte de jo selv finde et 

andet sted til og, og de var friske på opgaven. 

Det blev lige dyrt nok syntes de, så vi fandt et 

OK sted til 38 €.  

 

Kort efter vi var indkvarteret kom en torden-

byge, vi havde godt set den komme, men nu 

var vi jo under tag. 
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Aftensmaden fik vi på det dyre hotel. Karen 

og Annette fik fisk og Jørgen og jeg fik 

schnitzel. Efter aftensmaden gik vi lidt rundt i 

byen og så et skilt til Figaros Heurigen, der 

havde åbent i aften. Vi gik derhen, men alt var 

desværre optaget. Det er et hyggeligt sted, 

som Karen og jeg besøgte sidst vi var her. Det 

minder mest om et brændeskur med bænke og 

borde. Vi købte en flaske vin med hjem, og 

den delte vi på værelset før vi gik i seng. 

 

 
 

Kørte kilometer: 31 

Vejret: Let regn om formiddagen og sol om 

eftermiddagen. 

Pris for overnatning: 38 € 
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Søndag, den 13. juli  
(Engelhartszell – Ottensheim) 

Vi var tidligt oppe for i dag skulle vi cykle et 

godt stykke. Morgenmaden var OK uden at 

prale. Vejret var skyet men OK til en cykel-

tur.  

 

 
 

Første stop var på Trappist klosteret i Engel-

hartszell. Eneste Trappist kloster i Østrig. Vi 

var inde at se den store klosterkirke, der var 

meget flot.  

 

 
 

I en sidebygning havde munkene indrettet en 

butik, hvor de solgte produkter produceret her 

på klostret, samt produkter fra andre klostre. 

Annette købte en amulet.  

 

På turen mødte vi et brudepar, som var blevet 

gift i Passau. Bruden kørte med sin brudebuk-

ket og slør på bagagebæreren og den røde 

baglygte tændt. Meget originalt med en bryl-

lupsrejse på cykel, de skulle helt til Budapest 

fik vi at vide.  

 

Det var en cykeldag hvor vi det meste af tiden 

kørte langs Donau, der var også nogle bakker 

først på ruten, men dem klarer vi jo også. Kaf-

fepause ved Donauschlinge, med den flotteste 

udsigt til floden. Her svinger den mere end 

180 grader og der er store bakker i baggrun-

den.  

 

 
 

Vi havde ikke provianteret til frokosten i dag, 

det er jo søndag og vejret kan blive til hvad 

som helst. I Ashach spiste vi vores frokost på 

en udendørs restaurant. Dvs. at restauranten lå 

på den anden side af gaden, så servitricerne 

gik tværs over gaden for at hente maden. 

Mens vi spiste fik vi for resten en byge, men 

vi var i tørvejr under en parasol. 

 

 
 

En enkelt Baumgartner Bier blev det også til. 
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Et mindesmærke for de 30.000 retarderede, 

som nazisterne aflivede på et slot nær Linz. 

 

Nu fortsatte vi mod Wildhering hvor vi tog 

færgen over til Ottensheim. 

 

Det var én af de underlige Donau færger, der 

bevæger sig ved flodens strøm. Netop denne 

dag var der mange biler, der skulle med. Én 

sagde at det skyldtes et vejarbejde på hoved-

vejen til Linz. 

 

 

 

Efter at være kommet over til Ottensheim 

ville vi finde et sted at bo og det gav lidt pro-

blemer, en dame ville vise os vej til en pensi-

on, men vi fandt det ikke, så vi vendte om og 

kørte tilbage til centrum. Her blev vi indkvar-

teret på hotel Schwarze Adler. 

 

 
 

Aftensmaden fik vi på en lille italiensk restau-

rant. Hvidløgssuppe og pizza til nogle af os 

og lasagne til andre. Hertil øl og vin. 

 

Kørte kilometer: 63 

Vejret: Skyet med byger af og til 

Pris for overnatning: 55 € 
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Mandag, den 14. juli  
(Ottensheim – Grein) 

Dagen startede med et godt morgenbord, vi 

kunne også få kaffe i termoflasken. Det er 

altid rart at få en kop kaffe midt på formidda-

gen, specielt når man kan få en fernet branca 

til. I dag er Grein målet, med et stop i Linz, 

som er hovedstaden i Oberösterreich.  

 

 
 

 

Da vi kom til Linz kørte Jørgen og jeg til ho-

vedbanegården for, at købe billetter til hjem-

turen fra Wien og pigerne ville på lidt sight-

seeing i byen. Vi fik vejvisning til banegår-

den, der var faktisk lidt langt, men vi fandt 

den og fik købt togbilletter til os og cyklerne. 

 

En ældre Østriger fortalte lidt om Linz. F.eks. 

at BMW producerer alle deres dieselmotorer i 

Linz 575.000 styk om året. De producerer for 

resten også alle dørene til BMW bilerne i 

Linz.  

 

 
 

Da vi kørte ud af Linz kunne man godt se, at 

det er en industriby. Der ligger mange indu-

strivirksomheder med høje skorstene langs 

Donau. Der var også store flodpramme på 

floden. 

 

Så kom der for resten også en SMS fra Dan-

mark. Der var kommet en ny Hindbo til ver-

den. Jeppe og hans kæreste havde fået barn.  

 

Ja og så må det jo frem. Jørgen havde to irri-

terende ting med på turen. Cykelhjelmen der 

ikke kunne spændes og cykelpumpen, der 

hele tiden faldt af cyklen. På et tidspunkt på 

dagen står Jørgen med sin cykelpumpe i hån-

den, den var faldet af igen, og så udbryder han 

3100 gram og 51 cm. Og jeg tænkte – hvad 

han lige gang i. Det viste sig at han havde fået 

en SMS fra Danmark med vægt og længde på 

barnet. 

 

 
 

Det regnede da vi kom til Grein og det lykke-

des os ikke lige at finde turistkontoret, så vi 

cirklede lidt rundt. Da vi endelig fandt viste 

det sig, at vi var kørt lige forbi. Vi fik anvist 

et pensionat ikke langt fra byens centrum. En 

ældre dame med lidt talebesvær indkvarterede 

os i et par gode værelser.  
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Vi spiste aftensmaden hver for sig og pudsigt 

nok havnede vi på samme restaurant. Her spi-

ste man også godt.  

 

 

 

Kørte kilometer: 80 

Vejret: overskyet og byger 

Pris for overnatning: 55 € 
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Tirsdag, den 15. juli  
(Grein – Melk) 

Morgenmaden var helt suverænt og vi fik 

termoflasken fyldt op med kaffe. Nu var vi 

klar til endnu en dag langs med Donau. 

 

 
 

Vi startede med at besøge den lokale cykel-

handler, Jørgen og Annette ville have to vand-

tætte overtræk til deres cykeltasker, og vi ville 

kigge lidt på det store udvalg i cykeltøj, som 

dog viste sig at være alt for dyrt.  

 

Vi kørte ned til floden og i kø til den lokale 

cykelfærge, der var lidt ventetid, så vi fik lej-

lighed til, at se hvordan skipperen (ung pige) 

håndterede båden på floden. Det så lidt vildt 

ud, når strømmen fik fat i båden, men det var 

på beregning og ingen panik. Vi fik en herlig 

tur på nogle minutter. 

 

 
 

 
 

Vi havde en rigtig fin tur langs Donau med 

nogle gode pauser. Der er nu ingen bjerge 

mere. Vi kører i fladt landskab. På turen kom 

vi bl.a. forbi Mauthausen hvor nazisterne 

havde en KZ lejr fra 40-45. Her døde der 

mange tusinde mennesker af det hårde arbejde 

i et granitbrud. 

 

 I Melk stoppede vi ved en restaurant på tor-

vet og fik en kold øl. Karen og Annette fik 

opgaven med at skaffe noget at bo i. Samme 

metode som sædvanlig, et besøg på turistkon-

toret, så er det klaret. Vi skulle kun et par 

hundrede meter, så var vi fremme. Cyklerne 

blev parkeret i en stor garage og vi fik det 

obligatoriske bad.  

 

Annette og Karen besøgte klosteret i byen. 

Det er et stort gammelt kloster med en flot 

park. Jørgen satte sig på torvet og så lidt på 

byens liv og jeg fik en morfar. 
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Aftensmaden fik vi på byens fornemmeste 

restaurant, det havde det sikkert været. Maden 

var OK og prisen høj, men vi sat med fri ud-

sigt til torvet. Det koster vel også lidt.  

 

 
 

 

Kørte kilometer: 50 

Vejret: Overskyet 20-24 grader 

Pris for overnatning: 50 € 
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Onsdag, den 16. juli  
(Melk – Zwentendorf) 

I dag skinnede solen fra morgenen af, det hå-

bede vi den ville fortsætte med. Morgenma-

den var OK og vi fik kaffe med. Værten var 

vist græker eller tyrker. Flink det var han. 

 

Vi glædede os til at komme til Vachau, der er 

et vinområde i Niederösterreich.  

 

 
 

Vi havde dog ikke kørt ret langt før Jørgen fik 

et problem med sin cykel. Der var brækket et 

eger i baghjulet, og han var lidt nervøs for at 

køre med det. Nå vi besluttede at besøge en 

cykelhandler i Spitz. Vi provianterede til fro-

kosten i et supermarked i Ybbs. Så var det da 

gjort. 

 

 
 

Der var én, men han kunne ikke reparere cy-

kelen, men henviste til Krems, hvor vi helt 

sikkert fandt én. Da vi kom dertil kørte vi til 

turistkontoret og her fik vi en adresse på et 

cykelværksted i nærheden, da vi kom derom 

var der lukket og han lukkede først op 

kl.14:30. 

 

 
 

Nå vi satte cyklerne og låste dem, så gik vi op 

i byens gågade og hyggede os.  

 

Da Karen og jeg kom tilbage til cykelværk-

stedet var Jørgen allerede kørt videre mod 

næste værksted. Før Annette, Karen og jeg 

fulgte efter, gik jeg ind i butikken og fik et 

mærke i kortet, der hvor Jørgen var kørt hen. 

Vi startede flot med at føre i den stik modsatte 

retning og fandt så et cykelværksted. De syn-

tes dog at vi var nogle mærkelige nogen, da 

jeg spurgte dem om det var dem, der var mar-

keret i kortet. Det var det ikke og vi fik så en 

anvisning mere. Det lykkedes os at finde både 

Jørgen og værkstedet, og i løbet af en halv 

time var hans cykel fin og god igen. I mellem-

tiden havde jeg fået tid til, at skifte Karens 

bremseklodser. Kl. 16:30 var vi klar til at cyk-

le mod Tulln.  

 

Vi havde tabt nogen tid, så den oprindelige 

plan med at cykle til Tulln blev ændret en 

smule. Så måtte vi tage en lidt længere distan-

ce i morgen. Humøret, vejret og vejen var god 

og vi suste af sted. Jørgen var slet ikke til at 

styre på sin nyreparerede cykel.  

 

Ved floden og på bagsiden af en motorvejs-

rast kom vi til et cafeteria hvor vi fik væske-

balancen rettet op igen. Nogle fik is og jeg fik 

to pølser, så var dagen redet for mig. 
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Ruten blev kortet af og vi besluttede os for at 

bo i Zwentendorf her fandt vi en privat pensi-

on fra cykelbogen. Vi kom til at bo i et anneks 

hvor der var indrettet fire dobbeltværelser.  

 

 
 

Lige uden for Annette og Jørgens værelse var 

der et bord og stole. Vi købte øl og vin af væ-

ren og hyggede os et par timer med at gen-

nemgå alle dagens fortrædeligheder.  Aftens-

maden fik vi på en fin cafe i byen. 

 

Kørte kilometer: 79 

Vejret: sol og sommer 

Pris for overnatning: 46 € 
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Torsdag, den 17. juli  
(Zwentendorf – Wien) 

Det er sidste cykeldag på turen og vi er vågnet 

op til en tvivlsom vejrudsigt. Spændende at se 

hvad dagen vil bringe. Morgenmaden er OK 

(sådan da) og vi er nu ved at være klar til da-

gens cykeltur til Wien.  

 

Vi startede ud i tørvejr og kørte ud mod cy-

kelvejen, som ikke var langt væk. Jeg ville 

lige være smart og skyde en genvej, som se-

nere viste sig at være en omvej. Regnen be-

gyndte og vi tog regntøjet på, så kunne vi 

nemt klare dette. Da vi nåede til Tulln gjorde 

vi holdt for, at se det flotte springvand, som 

desværre var lukket på grund af rengøring. I 

stedet så vi et brudepar og deres gæster i det 

stiveste pus.  

 

 
 

Vi fortsatte nu langs Donau mod Wien og 

regnen fortsatte uden hensyn til os. Stop ved 

et lille udskænkningssted, her fik vi varm 

suppe og et tæppe, så vi kunne få varmen  

 

 
 

igen, efter en times tid besluttede vi at fort-

sætte i regnvejret, det ville åbenbart ikke 

stoppe i dag.  I Klosterneuburg stoppede vi 

for at spise frokost. Dejligt at komme ind i 

varmen og blive lidt tør igen.  

 

Nu var vi ved at være i nærheden af Wien og 

gjorde holdt for at finde et overnatningssted. 

På en bropille var der et telefonnummer, som 

jeg ringede til, men det gav ingen resultat. 

Hende jeg talte med var umulig at forklare 

hvor vi var, og jeg kunne ikke forstå adressen, 

som hun gav mig. Så trak jeg et es af ærmet. 

Hotels.com kunne sikkert finde noget, det har 

de tidligere gjort med stor succes, men ikke i 

dag. Hende der var i røret talte norsk, hvilket 

ikke burde være et stort problem, men da hun 

havde fundet et værelse i Zürich til 2.000 kr. 

gav jeg op. Derefter kørte vi videre ind mod 

centrum og søgte efter et hotel. Det lykkedes 

efter lidt tid. Det blev Hotel Mozart, som An-

nette fik øje på. De havde plads til os, og vi 

kom i tørvejr.  

 

 
 

Aftensmaden fik vi på en lokal restaurant, 

vistnok Tyrkisk og maden var fin og øllet var 

godt. Karen og Annette smagte den Østrigske 

rødvin og syntes, den smagte godt. De må 

have forbedret den betydeligt, siden sidst vi 

var her. Da smagte den som blæk. 

 

Kørte kilometer: 57 

Vejret: Regn, regn og mere regn 

Pris for overnatning: 90 € 
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Fredag, den 18. juli  
(Wien – Angath) 

Efter en god nats søvn og et fantastisk mor-

genbord var vi nu klar til at se lidt på Wien 

før vi skulle med toget fra Westbahnhof kl. 

13:40. Vejret var fint igen og det var vi glade 

for, så præsenterer alting sig pænere. Cykel-

kortet blev studeret og vi fulgte ruten mod 

centrum, som ikke var langt væk.  

 

 
 

Cyklerne blev parkeret ved Sct. Stefans Dom 

som vi var inde at se. Imponerende kirke og 

udvendig var en større renovation i gang.  

 

 
 

 

 

 

 
 

Pigerne havde bestemt at der skulle nogle 

Mozart kugler med i bagagen hjem, og det var 

ingen problem at købe disse her. Der var flere 

butikker, der næsten ikke solgte andet. Efter 

en kold forfriskning på en fortovsrestaurant 

begav vi os nu mod banegården. Navigatoren 

blev taget til hjælp. Den kunne finde banegår-

den, vel og mærke via cykelveje. Det gik 

nemt og vi var i god tid. Ventetiden blev for-

drevet med lidt frokost. 

 

Da vi skulle ud på perronen måtte vi med en 

rullende trappe. Jørgen og jeg startede og det 

gik meget godt, men for Annette gik det helt 

galt, hun tumlede rundt og cyklen var ved, at 

styrte ned. Det så meget dramatisk ud. Hel-

digvis skete der ikke noget bortset fra et par 

små skrammer til Annette og Karen.  

 

 
 

Toget kom og vi fik cyklerne læsset i cykel-

vognen og fandt vores pladser. Lidt underligt 

at vi kan køre tilbage til Angath på ca. fem 

timer og vi har brugt 12 dage til at komme til 

Wien. 
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Vi kom til Wörgl og fik bagagen pakket på 

cyklerne. For ikke at komme helt forkert ud af 

byen, spurgte jeg om vej. Cykelvejen blev 

fundet i løbet af ingen tid og Angath var kun 

få kilometer væk. Da vi kom til hotellet fik vi 

udleveret nøgler til et par fine værelser. An-

nette og Jørgens var dog nyrenoveret, det var 

vores ikke, men OK alligevel.  

 

Jørgen og jeg pakkede bilen med cykler, så 

den var klar til hjemturen dagen efter.  

 

 
 

Vi hyggede os i restauranten med god mad og 

rødvin før vi gik til køjs.  

 

 
 

Vi ville starte tidligt næste morgen, for det var 

jo lørdag og vi skulle helst forbi München 

uden at komme i kø. 

 

Kørte kilometer: 10 

Vejret: Overskyet men tørt 

Pris for overnatning: 46 € 
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Lørdag, den 19. juli (Angath – Snejbjerg) 

Vi spiste morgenmad kl. 7 så vi kunne starte hjemturen tidligt. Cyklerne var jo pakket, så det tog 

ikke lang tid før vi var på vej nordpå. Navigatoren var indstillet til at undgå motorvej i Østrig og det 

virkede fint. En køretur op gennem Tyskland er ikke det mest sindsoprivende, man kan forestille sig 

når det foregår på motorvej. Vi spiste frokost på en rasteplads på ruten. Annette og Jørgen blev sat 

af i Skærup kl. godt ni og vi kørte det sidste stykke til Snejbjerg.  

 

Alle fire var enige om, at det havde været en fantastisk god ferie med mange gode oplevelser. Karen 

og jeg tror nok at Annette og Jørgen blev lidt bidte af cykelferie. Næste år kunne vi godt tænke os, 

at køre Limfjorden rundt, der er lavet en Bikeline cykelbog over ruten.  

 

Kørte kilometer i alt: 635 

Vejret: Lidt blandet, men overvejende godt. To dage med heldagsregn.  

Ferien som helhed:  

 


