I TYSKLAND MED FRU OCH LAILA GARMIN

Alltsedan vi flyade e fån Jä feälla i maj, så ha f jag och e fun bestämt ay så sna ft vi kommit i o fdning,
någon gång i höst, så ska vi ta en eö flängd veckohelg och stcka tll Tlskland.
Resan gjo fde vi eö fst nu i novembe f som gick och då passade det ju b fa ay bunk fa upp lite e fån
ellle figga fen i Puyga fden.
Vi hiyade en t fedaga fs visit på ey av den många no fdtlska sloyen; Schloss r foss Planten. Vi eo f dit
en to fsdag eö f någ fa vecko f sen, via Sassnitz och på ey 15-tal mil på de fna tlska landsblgdsväga fna.
Ay komma så dä f tll helt obesökta och okända t fakte f, känns pi f figt och man vet inte  fiktgt va f man
skall svänga av och hu f eo ft man eå f kö fa. Ha f en känsla ay det sena fe vet nog inte helle f de boende
eö f de ea f som skållade  fåyo f och en gammal väl inkö fd hjä fna hänge f inte  fiktgt med i galoppen.
Nå ja, vi hade ju Laila med oss på tu fen också. Laila ä f vå f rPS, som  fita f en lila väg dä f vi ska kö fa.
Dä fav namnet Laila. Hon eö fde oss med säke f  föst och totalt eelaktgt uyag, genom ”U-kommasvänga f”, tag and fa avea ft i  fondellen m.m. tll en liten bl r foss Planten och via kulle fstensgato f och
smala väga f så anlände vi tll Sloyet. Såg vid eö fsta anblicken  fäy t fevligt ut, men då vi anlände sent
på efe fmiddagen, så blev det inte td eö f ay se sig om innan mö fk fet eöll och dimman kom.
Vi packade snabbt upp vå fa väsko f och längtade efe f en annan dimma, nämligen välkomstd finken i
eo fm av hä flig tlsk bie f. Det visade sig sen nä f vi ensamma say vid ba fen och beställde öl som
välkomstd fink, ay det gick inte eö f sig. Välkomstd finken va f bestämde sloyse fun och va f en söt,
sliskig vätska blandadning på sekt och något annat. Jag skulle ha en bie f, så e fun fck d ficka två av
vätskan. Då jag va f tö fstg efe f en dag i bil, ville jag ha en sto f! Nej det gick inte eö f sig, eö f de hade
inga sto f glas mä fkta med det ölnamnet. Jag sa ay det inte gjo fde något, det va f ju innehålle f jag va f
int fesse fad i, inte g favl fen på glaset. Jag fck in två små!! Hu f konstgt kan det va fa.
Ölen va f god och vå ft bo fd eö f middag va f dukat och vi välkomnades ay siya vid ey bo fd i ba f fummet. I matsalen say ba fa de gäste f som stannade läng fe än vi skulle. Ensamma i ba f- fummet
avnjöts en delikat t fe fäye fsmiddag bestående av sånt som man inte ha f tll va fdags hemma.
roy va f det i alla eall så det eö fslog och t föya och mäya gick vi tll annexbblggnaden och efe f………….
knoppade vi in.
På e fedagen skulle vi uto fska denna del av Schleswig-Holstein och e fågade om  fåd i  feceptonen.
Efe fsom jag e fågade på min tlska, så t fodde nog  feceptonisten ay jag va f tlsktalande, så jag bad
snällt och vänligt om det va f möjligt ay ta det på engelska. Då blev det hon som bad mig ay ta det
sakta och tldligt. Jag hade ju inte motone fat det tlska sp fåket på länge. Det gick väl an så länge jag
höll mig tll de f och die, men nä f jag kom tll dass, ja då blev jag siyandes.
Vi matade Laila med de o ftsnamn vi blivit  fekommende fade och så ba f det iväg på en be fikande
dagsutllkt. Dä f ingick ey besök i Neu-B fandenbu fg bland annat och så någ fa wu fst som eä fdkost
eö fstås.
35 mil och sexb-sju tmma f sena fe kom vi tllbaka tll sloyet. Då hade vi eåy se en sp fängning av ey våninga fs hotell, goy och väl 100m långt. Deya skulle  fivas och det gjo fde man med dlnamit. Mäktg
sln måsta jag säga, ay se deya jäyeblgge pulv fise fas tll en hög tegelstena f i  fök och damm.

Så mina kä fa läsa fe, nu bö fja f vi nä fma oss en eö fkla fing tll namnet på denna histo fia. Håll ut ba fa.
Jag ä f inte känd eö f ay va fa ko ftayad i mina be fäyelse f.

Efe f en lika delikat middag som kvällen innan och en tlsk e fukost på lö fdagsmo fgonen, saye vi gång
Laila. Vi skulle inte ta samma väg hem, eö f vi skulle ju ha lite d fickba ft med oss e fån shopen i
Puyga fden.
Jag sk fev in Puyga fden i rPS-en och hon e fågade om ad fess. Jag visste inte någon gatuad fess i
Puyga fden, men eö fsökte med öä fjeläget, east på eelaktg tlska eö fstås .Laila kont fade med två
ad fesseö fslag. Det ena ha f jag eö ft fängt, men det and fa va f något liknande. an Belt. Jag visste inte vad
an Belt betldde, men antog ay det va f ey ställe i Puyga fden. Den  föda målpunkte f blinkade så glay,
så jag sa tll mig själv: komme f jag ba fa i nä fheten av Puyga fden, så känne f jag tll det och kan ta mig
tll shopen och eä fjeläget på egen hand. Sagt och gjo ft, jag t flcket in an Belt och Laila sa: kö f tll den
plane fade  fuyen
Vi va f äntligen på väg i  fiktning mot Rostock, dä f vägen skulle ta mot väste f via Llbeck och sen no f fut
mot Puyga fden
På ey ställe längs de hä f småväga fna, så fck vi se tusentals t fano f ute på en åke f. Vilken sln och
vilken ljudnivå. Hade de kanske kommit e fån Ho fnbo fga fsjön och nl  fastat hä f på sin väg söde fut?
Efe f någ fa tmma f på ömsom väga f och ömsom Umleitung, så nä fmade vi oss Rostock och jag tyade
ömsom på Laila och ömsom på vägskllta fna. Dessa p fatade inte samma sp fåk. Laila tlckte vi skulle
 fakt e fam och jag tänkte ay jag låg någ fa uppdate finga f efe f och lldde Laila. renom hela Rostock
gick eä fden och st faxb va f vi på väg tll hamnom fådet. Deya måste va fa något galet. Vi vände tllbaka
tll Rostock Stadtmiye och gjo fde en nl  fuyp fog famme fing. g0 minute f sena fe beeann vi oss i
hamnom fådet igen. Vi t fodde båda ay Laila eåy enay, svo f en  famsa och stängde av henne och slog
på roogle Maps, istället.
Så bö fjade eä fden i  fäy  fiktning och med alla dessa ea ftvidunde f på moto fvägen. Ay bli omkö fd av ey
”li feeniss” ( öiat 500 ) i 140 kan b flta ne f en eullständigt. Med ey tomt huvud och halv tank kom vi så
slutligen tll kända t fakte f. Jag sklmtade ellle figga fen i ho fisonten och vi stannade vid pa fke fingen
och intog zwei B fatwust mit B fot und etwas zu t finken, biye.
Så sta ftade inköps fundan och vi blev någ fa lite f  fika fe men fe fa eu fo eatga fe.
Efe f inköpen åte fstod ännu två tmma f tlls eä fjan vi bokat tll Rödbl skulle avgå, Jag sa tll e fun ay vi
åke f bo ft tll biljeykont follen och hö f om det fnns möjlighet ay komma med en tdiga fe eä fja. Jodå,
om g0 minute f gå f en båt. Kö f tll fl 3 och vänta dä f. Tlsk g fundlighet, jawohl.
Medan vi say och väntade på båten, så  fåkade jag se ay det kom en liten eä fja in tll Puyga fden och
la tll ungeeä f dä f dä f de sto fa båta fna skulle. Lastade av långt fada fe och bila f. Jag und fade då va f
den kom ie fån. öä fjo fna e fån Rödbl va f stö f fe eö f fa gången vi va f hä f. Nä f vi så skulle kö fa ombo fd,
såg jag en skllt: öäh fe Rostock. Så bö fjade hjä fnan ay jobba och jag kom e fam tll ay det fnns en
eä fja som gå f mellan Puyga fden och Rostock. Skickligt, va?
Det var den som Laila frågat oss om vi skulle ta, när hon frågade. ”An Belt”, alltså via Fehmarn Belt.

Mina kunskape f i tlska sp fåket hade just då blivit be fikat med ey nly uy flck och min vaksamhet eåy
sig en knäck..
Nä f vi kom hem tll Limhamn igen, så tog vi oss en stä fkande tå f u f lasten och slickade vå fa så f. Vi
hade ju ey pa f lite f ay ta av. Och goy om einacht schnaps tll Jul också.
rod sådan på e f allihop

