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Den 1–7 juni 2016 deltar vi i en vandringsresa med fin alpnatur, god mat och trevliga medvandrare. 
De första nätterna bor vi i österrikiska Brand, utgångspunkt för vandring i Brandnertal.



”Morgon mellan fjällen. Hör, hur bäck och flod…” 

Utsikt från hotellrummet i Brand.





Längs husväggarna hänger hässjestörar, och på 
sluttningarna betar getterna och idisslar korna.







Midsommarblomster/alpnäva/skogsnäva (Geranium sylvaticum) och smörboll (Trollius europaeus) påträffas längs stigarna.



Altare längs vägen ger vandraren beskydd.





Med hjälp av linbana tar vi oss upp till 1 979 meters höjd och sjön Lünersee.



En Gentiana verna trivs tydligen såhär högt upp bland molnen.



Under vandring från Triesenberg till Vaduz i Liechtenstein passerar vi bland annat en kärringtand (Lotus corniculatus).



xxxxxxxxx





Vit skogslilja (Cephalanthera longifolia) är namnet till trots en orkidé.



Lokala läckerheter intas med fördel i det fria.



Furstendömet Liechtensteins huvudstad är Vaduz, med Landtagshuset för sina 25 ledamöter i en 
modern byggnad, och regeringsbyggnaden (närmast) för de 5 ministrarna och deras departement.



Från sitt slott ovanför Vaduz har Liechtensteins härskare prins Hans-Adam II och hans familj utsikt 
över sina vinodlingar och framställningen i Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein.





Åter till Österrike och orten Schönenbach, som ligger drygt 1 000 meter över havet och där vedhuggning pågår för fullt.





Orkidé med för 
fotografen okänt namn.



I Heliga trefaldighetskyrkan i Schwartzenberg kan reliker efter den heliga Ilga beskådas. 



Den lilla orten Sibratsgfäll ligger nära gränsen mot Tyskland, och omges av såväl snöiga berg som blomsterrika ängar.







Från Karrenberget vid Dornbirn ser man Rhens utlopp i Bodensjön.



Även den alpina varianten av salamander (Salamandra atra) kan ha vårkänslor.



Riktiga vandrare bekymrar sig inte över väder och underlag.



I Dornbirn
finns flera 
äldre hus, 

däribland det 
sedan 1639 
Rotes Haus.





I kantonen 
Appenzeller i 

Schweiz ligger 
Stein, där 

appenzeller-
osten framställs.





I tyska Konstanz vid Bodensjön 
finns också en del äldre 
byggnader, däribland den som 
inrymmer hotellet Graf Zeppelin.



Katedralen i Konstanz har sitt ursprung i en kyrka från mitten av 700-talet, 
och den senaste större ombyggnaden gjordes omkring 1850.





Åren 1414–1418 hölls Konsiliet i Konstanz, det mest betydande kyrkomötet under medeltiden. 
Byggnaden som mötet hölls i används idag som restaurang och konferenslokal.



Till minne av konciliet kan man sedan 1993 i hamnen beskåda den yppiga Imperia, som visar upp 
maktens representanter – påven Martin V och kejsare Sigismund – i all sin nakenhet.



Smakprov på tyskt öl ges i 
Brauhaus Joh. Albrecht.



Strax utanför Konstanz ligger Mainau, en ö med flera anknytningar till Sverige. Vid bron står Schwedenkreuz, en 
bronsskulptur som svenska armén lär ha slängt i vattnet i samband med erövringen av ön under trettioåriga kriget.



År 1930 ärvdes Mainau av Lennart Bernadotte, under vars ledning parken och det 1740 uppförda slottet rustades upp.



Storhertigen Fredrik I av Baden lät plantera denna lind på Mainau i samband med dottern Viktorias födelse 1862. 
Viktoria kom att bli drottning av Sverige (gift med Gustav V) och farmor till Lennart Bernadotte.
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