
Hej alla vänner!
Nu är vi inne på vår fjärde säsong med Godisgumman på kanalerna och längtar efter att få se havet och masta på, efter 
alla kanaldiken. Men kanalerna är också vackra med all sin blomsterprakt, främst av ginst och vallmo, samt doften av 
hägg.
Det har varit en fantastisk resa och äventyr att från Östersjön via alla kanaler, floder och slussar genom Europa, komma 
ner till Medelhavet.

Resan ner till Tyskland, där vi vinterförvarade båten började dramatiskt, då den förbeställda taxin som skulle hämta oss 
kl 02.30 kom i sista minuten, efter att vi ringt och efterlyst den, men vi hann med nattåget till Arlanda.. Därifrån flög vi till 
Hamburg, vidare tåg till Münster och sista biten taxi till varvet i Fuestrup. Gissa om vi var trötta!!
Där möttes vi av Klaus som tagit hand om Godisgumman under vintern.
Godisgumman låg nu under tak, så vi kunde täcka av henne och påbörja vårrustningen. Utanför båtskjulet kunde vi höra 
det välbekanta ljudet av pråmarna som passerade, speciellt de med lågtrycksdieselmotorer som har sitt karaktäristiska 
"sound". Samt även regnet som smattrade mot plåttaket. Vi uppskattade verkligen vår  värmeanläggning då 
temperaturen sjönk mot 5 grader de första nätterna.

Om ni kollar på www.yachthafen-fuestrup.de får ni se var vi legat över vintern. Det är också ett populärt ställe för 
husbilsfolket, och det är nästan alltid svenskar där.

Väl i vattnet upptäckte vi att det droppade vatten från vår nya elpumpsdrivna toa. Den som vi var så nöjda med... Det var
mellan pumphuset och toalettstolen som det läckte. Efter att Tom ett antal gånger försökt att täta läckan tog han slutligen 
fram sprutpistolen med Sikaflex och limmade ihop skarven. Hoppas bara att vi inte behöver ta isär den igen...

Vi har nu gått Mittellandskanalen från väst till öst genom hela Tyskland sedan vi lämnat Fuestrup i Dortmund-Ems 
kanalen. Det kändes lite vemodigt att lämna Fuestrup, vi hade tillbringat en vecka på varvet i höstas, och ytterligare en 
nu i år.

I Mindens Yachtclub träffade vi ett par som vi hade sällskap med på vår första resa genom Elbe-Seitenkanalen för tre år 
sedan. Fantastiskt med alla möten och vår gemensamma nämnare är båtlivet.

Vi befinner oss nu i Tempelhof l Berlins södra utkant. Efter en mycket vacker resa idag över Templiner sjö och genom 
Potsdam in på Teltowkanalen kom vi till Tempelhofs hamn.
Vi har tillbringat tre dagar i Werder, en charmig tysk stad. En av dagarna tog vi tåget till Potstam och kultiverade oss en 
smula bland alla slott med sina historier. Vi besökte slottet Sans Souci och den vackra slottsparken samt åt lunch på 
universitetet som låg i mycket gamla byggnader i närheten av parken.

För en vecka sedan la vi till efter en kaj i Haldensleben, dit kom också ett tyskt par med sin motorbåt. Vi har samma 
resplan, så vi följs åt. De har gjort den här resan tre gånger tidigare, och känner till alla bra hamnar, så varför uppfinna 
hjulet igen  när vi kunde hänga på dem. Vi har också mycket trevligt  tillsammans trots vår usla tyska men tyskarnas 
engelska är obefintlig.

Manfred, mannen på motorbåten, och Ingrid har just nu varit till hamnkapten och förhandlat fram ett pris för att ligga här 
en vecka. Manfred kan verkligen konsten att förhandla... Vi blir alltså kvar här i en vecka, och kommer att via U-Bahn 
från hamnen göra Berlin.
Kära hälsningar till er alla
Ingrid och Tom

http://www.yachthafen-fuestrup.de/

