EFTERÅR 2012:
Oberbayern fra Berchtesgaden til Bodensøen (1)

Bayerns sydlige region er OBERBAYERN”.
Her rejser alperne sig og her siger man ikke
”Guten Tag”, men ”Grüss Gott”. Bayern er
Tysklands kulturhistoriske skatkammer,
München omtales som ”hemmelige hovedstad”. Man er ”Freistaat”. Betegnelsen har
historiske rødder og vidner om en stærk
hang til individualitet. Fx har man sin egen
nationalsang, der rangerer på højde med
den fællestyske. Det blå-hvide flag med
”den bayerske løve” vajer alle steder – og
man er lige så glad for det, som danskerne
er for deres ...

Mandag, 10. september
Vi forlader campingpladsen i Stadtsteinach allerede kl. 9.30 (= rekordtidligt) – efter skønne 8 dage, der oprindeligt kun skulle have været tre. Solen stråler fra en skyfri himmel, og vi er spændte på, om der er stau
omkring München, som vi blev varslet om. GPS’en arter sig mærkeligt: nogen gange siger den stau og lægger tid til ankomsten, men så annullerer den igen og trækker fra; det sker indtil flere gange. Det korte af
det lange bliver dog, at vi smutter forbi München med bare 5 minutters forsinkelse. Ikke noget med vejarbejde, heldigvis.
Lidt over 15 ankommer vi på campingpladsen Bischofswiesen-Winkl (ACSI) og er overrasket over, at der er
så godt som fuldt belagt, der er trangt og skyggefuldt. ”Tja, det er jo ACSI-tid”, siger campingplads-chefinden tilfreds. Men den grønne Zeltwiese er et godt alternativ. Her er kun ganske få andre, man har udsigt
og sol hele dagen – så her påtænker vi at blive sådan ca. en uges tid. Lejrchefen slår også lige resten af
græsset med sin meget larmende traktor – og da han er færdig forundres vi et kort øjeblik over, at hans
motorlarm bare fortsætter. Så går det op for os, at støjen kommer fra den tæt befærdede hovedvej, der
går direkte forbi Zeltwiese. Og ikke bare et minuts pause! Larmen føles næsten som fysisk ubehag, i og
med at det også er meget lummert.
Vi når lige at sidde lidt, at handle lidt, inden himlen har trukket en masse skyer og det begynder at smådryppe. Vi trækker ind. Der er en hæk mellem Zeltwiese og campingvognsafdelingen, men den er meget
tynd, og da lysene tændes på den anden side er det, som om man sidder på skødet af hinanden – afstanden til naboen er kort, og der er fuld udsigt ind gennem vores stuevindue. Så vi sidder forskanset bag nedrullede gardiner, mens vi spiser og senere går på (købe)nettet. 4 timer til 10 Euro.
Ved sovetid stilner trafiklarmen af .

Vores plads på Zeltwiese. Faktisk kunne her
være dejligt, HVIS IKKE hovedvejen tordnede forbi. Vi kan i hvert fald ikke holde denne konstante trafiklarm ud.
Bjergkammen bagved kaldes ”sovende
heks”. Hendes hoved ses i profil t.h. med
pande, kroget næse og hage. Heksen må
være en yngre model  - med ungdommeligt strittende barm…

Tirsdag, 11. september
Om morgenen tordner trafikken løs igen for fulde gardiner. Vi forsøger at abstrahere og spiser vores morgenmad i herlig solskin foran en meget smuk bjergkulisse – bl.a. en bjergkam, der kaldes ”schlafende Hexe”
pga. dens karakteristiske takkede profil. Da jeg vil tage mine hvide træsko på, som plejer at stå inde under
markisen, er de væk. Jeg finder dem smidt hulter til bulter langt ude på græsplanen; den ene er der blevet
gnavet i (jeg reparerer med gaffa-tape)! Hvem mon har leget med dem i nattens løb?? Mystik.
Vi bliver enige om at aflægge campingpladsen Allweglehen (ACSI fra 14/9) en visit for at se, om opkørslen
er så stejl som beskrevet og om der er plads til os. Som sagt så gjort – og begge dele passer. Adgangsvejen
ER smal, snoet og stejl. Campingpladsen ligger MEGET smukt et stykke oppe over byen. Den er anlagt i terrasser, der er så høje, at man kigger hen over dem, der står under en. Således har alle udsigt. Vil man gå tur
på pladsen, er det enten op eller ned. Vi får lov til at kigge os omkring og finder en ledig plads vi kan lide. Det bliver plads nr. 15, som vi reserverer til i
morgen – og får tilbud om at blive trukket op af chefens traktor, hvis vi ønsker det. Det gør vi vist nok.

Vejret er dejligt, vi er glade, tager lettet hjem og sidder i skyggen for at spise frokost og dase.
Gert sidder med vandrekortet og
finder på noget. Det bliver en
god tur på to timer med forcering af ca. 300 højde-meter.

På sporet af den sovende heks. Vi
følger den rød-hvide markering.

Det meste går meget stejlt opad.

Herligt at bruge kroppen og dufte den friske bjergluft! Vi kommer til et sted, der er lige som et lille plateau,
og den mere spredt bevoksning giver blikket fri så vi ser, at vi er kommet højt op. Der er udsigt til de omkringliggende bjerge, og langt under os ligger campingpladsen. Nedad er slemt for knæene. Der må holdes
pauser, solen forsvinder efterhånden bag ved bjergtoppene, og til sidst er vi hjemme igen.

Overalt på skrænterne blomstrer det
overdådigt med noget, der kunne
minde om kæmpe-springbalsamin.
Jeg er dog ikke helt sikker på botanikken. Gert forsøger sig med en
makro-optagelse.

En alpeviol i autentiske omgivelser.
Også dem er der mange af. De er
dog noget mindre end deres danske
drivhus-søstre.

Der er trukket mørke skyer op. Ind imellem tordner det endda. Senere bliver der også lidt regn, men det
flotteste er lynene, der i korte øjeblikke illuminerer himlen bag bjergtoppenes kulsorte silhuet. Jeg forsøger
at fange dem med fotoapparatet, men teknikken er for langsom, og jeg får kun 6 sorte snapshots ud af det,
som jeg skuffet sletter igen. Jeg tror, jeg skal bruge en anden foto-indstilling. Det vil jeg undersøge ved lejlighed, når jeg får tid.

Hele natten regner det kraftigt.

Regnvejr gennem ruden: den sovende heks med dyne. Også skoven får noget trolddomsagtigt over sig i regnvejr.

Onsdag, 12. september
Pakke sammen i regnvejr. Ud af øjenkrogen ser jeg en fugl smutte ind i campingvognen. Det er en lille rødhals, og jeg må trickse for at få den ud igen. Ankommer til campingplads Allweglehen i regnvejr. Som aftalt
sætter vi campingvognen nede ved legepladsen, netop der, hvor det mest stejle sted drejer hårnåle-agtigt
opad. Så kører vi solo op til indgangen, checker ind og beder om Schlepphilfe. Imens kører vi ned på vores
reserverede plads, og inden længe kommer chefen raslende med en meget stor traktor, trækkende på vores meget lille udseende campingvogn. I regnvejr stiller vi op og skutter os efterfølgende indenfor med
tændt varme og en god frokost. Udsigten er vist meget smuk bag regnskyernes grå dyne, alle bjergene er
væk. Her skulle være trådløst internet, men vi kan – trods høj signalstyrke – ikke komme på nettet, øv.

Udsigten, der blev væk – indtil videre. Men vi nyder stilheden og glæder os atter engang over fast tag over
hovedet.

Til aften spiser på campingpladsens restaurant (ikke noget at skrive hjem om). Dér befinder sig en computerskærm på væggen, hvor man kan gå på internettet. Vi kigger på Jyllands Posten og på vejudsigten. Den
siger regn og advarsel om oversvømmelse visse steder. Hjemme igen lover barometret imidlertid bedre
vejr et sted i fremtiden.
Torsdag, 13. september
Regnen har silet ned hele natten – hver gang, jeg vågner en lille smule, hører jeg dens trommen på taget,
der forstørres lydmæssigt til faretruende dimensioner. Også om morgnen regner det stadigvæk, selv om
barometret pludselig står på ful sol.
Morgenmad, mens vi venter på bedre vejr

Da vi stadig ikke kan komme på nettet, prøver
vi om formiddagen i fælleskkab at aktivere
surf-stikket, som Gert købte i Bayreuth. Det
skulle være så let og ligetil, men ender med, at
jeg må ringe til den tyske hotline (det koster).
Det viser sig, at stikket skal registreres først, inden det frigives. Det kræver en hel masse oplysninger af den
ene og den anden art; den tyske lovgiver kræver det, får jeg at beklagende at vide, alt imens Gert i baggrunden mumler syrligt, at dette altså ikke er en immigrant-ansøgning. Men så skulle stikket også virke inden for 24 timer – og måske allerede når der er gået fire.
Efter frokosten er regnen stilnet af. Vi tager cyklerne for at
køre ned til Berchtesgaden og også for at handle. Cykelstien følger floden, der skummer vildt og smaragdgrøn og har
højvand. Vi kommer forbi et sted, hvor den er oversvømmet, og vi må udenom. Cykelstien fører os forbi Salzbergwerk. Her udvindes den dag i dag salt, som egnen her er
berømt for. Vi kan lige nå sidste rundvisning - troede
egentlig, vi kom for sent. Men ved hjælp af den nette sum
af 15 Euro pr. person (minus 50 cent hver pga. gæstekortet) stiller vi op i køen og venter på beskeden ”go to gate”
– her er alt gennemorganiseret som i en lufthavn. Indenfor
bliver der udleveret kedeldragter med reflekterende striber, og det er sjovt at se, hvordan nogle af herrerne forsøger at presse deres ølmaver ned bag dragtens lynlåslukning. Det afføder selvfølgelig sjove bemærkninger, og
stemningen er afslappet.
Gert bakser med lynlåsen

Sådan!

Saltbjergværket er et hyggeligt gensyn. Jeg har været der som barn, Gert med sin gymnasieklasse – begge
dele for meget, meget længe siden, så vi husker ikke ret meget af det. Det mest spændende er de to rutsjebaner nedad i fuld fart og sejladsen over saltsøen med et lysshow, der spejler sig i det klare, mørke vand,
ledsaget af sfærisk musik.

Saltsøen genspejler det oplyste, furede loft. Til højre
snuden af el-båden, vi skal
krydse søen med.

Efter knapt halvanden time er vi ude igen – i småregn. Vi fortsætter dog
vores cykeltur og standser
ved supermarkedet Tengelmann, handler, det vi
skal bruge, og cykler
hjemad igen.

Det sidste stejle stykke er vi nødt til at trække cyklen. Det er sq hårdt.
Senere skal der spises aftensmad. Den står på Sauerkraut og Nürnberger Bratwürste (frankisk nationalret),
stegt på Cobb’en, men med Trangia- brænder – en opfindelse af mig. Brænderen fyldes med sprit og
sættes i brændekurven, hvor den virker som et gasblus. Desværre driller teknikken, så da jeg løfter panden for at kontrollere slagets gang puffer en høj stik-flamme op, og jeg får svitset øjenbrynene og noget af
frisuren. Hjælp! Er (mens dette skrives) stadigvæk indhyllet i lugten af brændt hår. Jeg må nok revidere
opfindelsen…

I morgen begynder ACSI-perioden her på campingpladsen. Allerede i dag myldrer det med nye gæster.
Således er vi omklamret af autocampere til begge sider, men vi har heldigvis stadig fuld og uforstyrret
udsyn mod syd og bjergene – når skyerne en gang har trukket sig. Det varer ikke så længe, så skal jeg ned
til sanitæren til aftentoilette. Den er ny og super-luksuøs, så det er en fryd. Derefter GOD NAT.
Fredag, 14. september
I dag får vi PANORAMA for alle pengene. Væk er gråvejret og regnen, og solen får mere og mere magt, så
skyerne efterhånden brændes væk og frigiver et vue ud over bjergene, der er aldeles bjergtagende. Oppe i
højderne er regnen faldet ned som sne, hvilket gør toppene ekstra maleriske. Rundt omkring står folk nærmest paralyseret af dette syn – lige som vi, der næsten ikke kan se os mætte. Det er som om tæppet til naturens store scene er revet væk, og nu stråler den med al sin pragt, der gemte sig bagved.

Dette naturens skuespil foregår lige foran vores campingvognsdør og er bare SÅ FLOT. Bjergmassivet til højre er
Watzmann-gruppen og består af flere toppe. Den højeste af dem er Tysklands næsthøjeste bjerg efter Zug-spitze
ved Garmisch-Partenkirchen. Watzmann er Berchtesgadens varetegn.

Ved halv elleve tiden bryder vi op med rygsæk og madpakker mod Dokumenatationszentrum Obersalzberg,
på sporet af Tysklands mørke fortid. Stien dertil starter lige ved campingpladsen og er stedvis meget stejl,
men efter godt en times tid er vi nået frem. Vi puster ud på bænken, der vender mod middagssolen, inden

vi besøger Dokumentationscentret. Her i umiddelbar nærhed af museumsbygningerne lå i sin tid Hitlers
bolig Berghof, som af amerikanerne blev jævnet med jorden.

Under dokumentationscentret befinder sig stadigvæk
et netværk af underjordiske gange, der i sin tid forbandt alle bygningerne med hinanden. Ud over Kehlsteinhaus er der intet overjordisk tilbage af bygningerne. Man kan komme ned i noget af gangsystemet.

Dokumentationscentret, der beskæftiger sig med problemkomplekset ”Det tredje Rige”, er spændende og
sagligt oplysende (desværre kun på tysk, dog findes audioguide på engelsk) og er god baggrundsviden, når

Fotograferet ud af busvinduet på vejen op til Kehlsteinhaus. Det har sneet sidste nat, så bjergene er smukt hvide.

man så tager videre op til Kehlsteinhaus, den eneste bygning fra dengang, der fik lov til at blive stående. I
dag er der restaurant. Kehlsteinhaus synes klistret oven på bjergtoppen og fik navnet The Eagle’s Nest af
den amerikanske besættelsesmagt, den såkaldte ørnerede. Det må ikke forveksles med ”ørneborgen”, der
er et fiktivt navn og baserer sig på Alistair McLeans filmatiserede roman ”Where the Eagles Dare”, på dansk
”Ørneborgen”. Man kan kun komme derop med bus ad Kehlsteinstrasse (eller gåben), en af alpernes smukkeste, siger turistbogen.

Berømt-berygtet og med en fantastisk beliggenhed: The
Eagle’s Nest, Kehlsteinhaus. Der er restaurant i dag. Læg mærke til menneskekøen på højre side. De vil alle sammen ned
med elevatoren og videre til busholdepladsen, fordi stien ned
er spærret pga. is og sne.
De sidste 152 m opstigning fra bussen og til Kehlsteinhaus sker i
en fornem, messingbeklædt elevator – og så er vi oppe.
Heroppe, i godt 1800 m højde, er der sne overalt. Lidt længere
oppe markerer et noget kitschet Gipfelkreuz toppens højeste
punkt, men stien der op til er spærret pga. snesmat og glathed.
Ingen lader sig dog afskræk-ke og heller ikke vi, så vi foretager
en forsigtig opstigning og står til sidst ved korsets fod. Udsigten
er intet mindre end formidabel, og vi kan også lige så tydeligt se
vores camping-plads langt, langt nede på sydkråningen, badet i
sol. Heroppe trækker skyerne imidlertid mere og mere
sammen, og det er køligt. Vi når lige at spise vores madpakke
på en bænk i sneen, så går vi ned igen og liner op i den
alenlange kø til elevatoren ned til busholdepladsen, hvor vi har

booket (det skulle man) en tilbagebus kl. 15.35. Egentlig ville vi gerne være gået ned, men også denne sti er
lukket, meget eftertrykkeligt med en stang på tværs og skiltet ”livsfare”. Så det tør vi selvfølgelig ikke.
Vi når en bus tidligere, det er vi glade for, det er nemlig blevet koldt og helt overskyet – kun heroppe, viser
det sig. Tilbage til campingpladsen skinner solen stadig, og vi nyder dens varme (med en øl) indtil den forsvinder bag ved bjergryggen mod vest, ca. halv syv. I øvrigt opdager vi, at vi hernede fra tydeligt kan se
Kehlsteinhaus helt oppe under skyerne, nærmest smeltet sammen med bjergtoppen??.
Efter aftensmaden genoptager vi forsøgene med at komme på nettet. Gert fra sit nyindkøbte surfstick, jeg
via campingpladsens WLAN. Gerts forsøg mislykkes, jeg derimod har succes, hurra, nu virker det.
Desværre er barometret for nedadgående.
Lørdag, 15. september
Vi prøver igen surf-stikket, denne gang ved at google om hjælp fra min computer, og endelig er Gert også
på. Sikken langvarig og kompliceret procedure, der skulle være SÅ ligetil. Men måske har vi bare været lidt
for tungnemme og trykket på de forkerte knapper?
Det er gråvejr med fare for regn, men vi cykler alligevel ned til Berchtesgaden. Byens centrum ligger oppe,
så efter at være cyklet behageligt nede, ja, så må man op igen. Vi parkerer cyklerne og begynder opstigningen. Her er ganske malerisk, men i gråvejr mangler der jo lidt af charmen. Da vi er sultne, finder vi en
bayersk restaurant og spiser bayersk mad med knödel og and og grillhaxe og weizen-øl. Det smager rigtig
godt og mætter rigtig meget, så i skrivende stund kl. 19 er jeg stadig ikke sulten.

Berchtesgaden-impressioner i gråvejr. Det er en gammel by, der tidligt blev velhavende pga. saltet, som altså
stadig udvindes her.

Cykler hjem igen, efter først at have handlet, denne gang i Edeka. Himlen er klaret lidt op, og vi kan sidde
ude en stund. Så går jeg op med noget vasketøj og prøver, hvordan man gør her på pladsen. Det virker alt
sammen fint, men tørretumbleren er forslugen og jeg har ikke poletter nok, så det ender med at jeg hænger noget af vasketøjet til tørre på stativet i vaskerummet, småtingene hænger jeg herhjemme på min tøjsnor og håber, det ikke regner i nat.
Gert er trukket indenfor for længst. Hans frysetærskel ligger et godt stykke under min, i hvert fald når det
handler om at være udendørs. Men nu skal jeg også pakke sammen. Campingpladsen summer af liv, der er

kommet mange nye, et eller andet folkloristisk festivitas skal åbenbart ske oppe ved receptionsområdet,
der er sat ekstra borde og stole op, og jeg hørte nogen øve sig i deres fortelt på el-orgel og alpemusik. Det
er jo også weekend.
Søndag, 16. september
KAISERWETTER! Sådan kalder man det her sydpå, når vejret viser sig fra sin allerbedste side. Bjergene toner langsomt frem af morgendisen i takt med, at solen får mere og mere magt. Himlen forbliver blå og
skyfri hele dagen, og temperaturen er behagelig varm – det er en gave at få lov til at opleve en dag som
denne. Så klokken halv tolv tager vi af sted med rygsæk og madpakke. Den står på moderat bevægelse i
dag, da vi begge to døjes med ømme knæled efter gårsdagens stejle op- og nedstigning. Vi kører derfor i bil
til den lille flække Ramsau tæt ved Berchtesgaden for at finde det kendte postkortmotiv, som tit findes på
tyske kalenderfotos. Det er ikke svært, og det tager sig lige så malerisk ud som på billederne.

Ramsau

I den lille kurpark kigger vi på Sole-Gradierwerk, en ”sundhedkonstruktion”, der ad naturlig vej fordamper
saltvand (= sole; vi befinder os jo i saltindvindingsområde). Det er en rund, åben bygning, og hele vejen
rundt er der anbragt bænke, så man kan slå sig ned og
indånde denne saltberigede luft. Det skulle være godt
for bronkierne.

Solegradierwerk

Vores madpakke spiser vi på en udsigtsbænk i solen, det er bare skønt. Så går det videre til den lille, romantiske Hintersee, som vi i bil må køre rundt om hele to gange, før vi finder en parkeringsplads. Der er
mange folk undervejs. Spadsererunden tager – i
pensionist-tempo – ca. halvanden time, fordi vi
standser mange gange for at nyde den gudesmukke
udsigt med bjerge, søen og træer i gyldent,
solmættet eftermiddagslys.

Hjemme igen sidder vi og vegeterer i det dejlige
solskinsvejr foran campingvognen, indtil det bliver tid
til at lave mad, da solen forsvinder bag bjerget.

Mandag, 17. september
Solskin også i dag, men knapt så mageløs som i går. Vi
cykler til Kugelmühle. Her findes en gammel, vanddrevet trækonstruktion, hvor der ved hjælp af vandkraft
slibes sten til runde kugler af forskellig størrelse, og vi
står og studerer fænomenet lidt.
Så videre til fods mod Almbachklamm. Man følger det
fossende vandløb Almbach opad gennem en smal, snoet
slugt – ad stier, hen ad planker, over broer og stiger og
gennem en enkelt tunnel på 1,66 m højde.
Vildtromantisk! Det tager ca. en times tid. Så fortsætter

vi yderligere en times tid videre opad gennem skoven og når frem til et solbeskinnet sæterområde med
spredt alpe-bebyggelse og en lille barok-kirke, der danner postkortmotiv sammen med de grønne græsmarker og de knejsende bjergtoppe bagved. Derfra går vejen nedad med smukke udsigter, og efter endnu
en times tid er vi nede ved Kugelmühle igen, hvor vores cykler venter. Først bliver det dog til en Apfelsaftschorle uden for den hyggelige kro, som selvfølgelig også findes her. Vi cykler hjemad langs stisystemet og
floden og handler lige hos en lille købmand et par nødvendige ting (brød fx), inden vi drejer op ad
opkørslen til campingpladsen. Den er så stejl, at vi er nødt til at stå af cyklerne og nærmest stemme dem
opad. Og det er MEGET hårdt.

Parti ved Almbachklamm.
Slugten med det fossende
vand i bunden er svært at fotografere; her er smalt og
mørkt og i øvrigt også køligt
samt fugtigt. Solen har vanskeligt ved at nå herned, kun
når den står allerhøjest på
himlen sker det.

Valfartskirke Ettental – et
andet postkort-motiv. Vi kom
hertil ved at forlade Almbachklamm og efter en sej
opstigning gennem skoven.

Sidde i solskin foran campingvognen. Desværre bliver det dog mere og mere overskyet, men solen lader sig
ikke sådan kue. Vi spiser uden for, inden Gert går ind ved halv otte tiden, mens jeg lige skal drikke min chaithe først. Temperaturen er stadig 18 lune grader, men det er blevet mørkt.
Tirsdag, 18. september
Igen Kaiserwetter i dag! Nu gælder det om at være hurtig, fordi fra i morgen er der varslet regnvejr. Allerede tidligt på formiddagen er vi klar med madpakke og cyklerne. Vi har besluttet os at cykle ud til Königssee
for at undgå alt det parkeringskaos, som vi oplevede første dag vi var her for at kigge.
Der er cykelsti hele vejen på nær lidt forvirring omkring Berchtesgaden hovedbanegård, men vi fanger stien
ud til Königssee relativt problemfri. Ankommet derude møder os et turisthurlumhej uden lige – forståeligt
nok, fordi her er smukt og herligt på bredden af den fjordagtige blå-grønne Königssee, omkranset af de
høje, blå bjerge, det hele badet i sol. Vi køber billetter (26.60 Euro i alt), går en lille tur langs gaden med
alle turistboderne, for til sidst at stille os i kø til ”vores” båd, hvis nummer vi kan aflæse af billetten. Der
sejler i alt 18 både i pendulfart så godt som hele dagen.

På udflugt
med båden
på smukke
Königssee.

Turen med den el-drevne båd mod St. Bartolomä er vidunderlig med smuk natur. Et sted på søen gør
båden holdt, guiden tager et trompet frem og blæser en melodi op mod klippevæggen. Melodien kastes
tilbage som et tydeligt ekko - vi har her det legendariske ”Echo vom Königssee”. I land fortsætter vrimlen af
mennesker; vi beslutter at følge stien langs søen og så dreje opefter mod trægrænsen for at finde et sted
at spise vores madpakke. Efter ca. 100 møjsommelige højdemeter når vi til en lysning, hvor der er en fantastisk udsigt over søen neden for os. Stien fortsætter 3 ½ timers stejl opstigning med usikrede klatrepartier ind imellem, så vi fristes kun ren teoretisk…

Frokostpause højt oppe over Königssee. Gert studerer kortet: hvor kommer man hen, HVIS …?

Efter endt frokost vender vi om og tager den næste båd tilbage, finder vores cykler og tramper hjemad. Det
går forrygende; vi følger floden nedad, handler lige i REWE og er hjemme ved 17-tiden – det sidste stykke
op til campingpladsen dog igen trækkende, og det er som sædvanligt hårdt, især med fyldte indkøbsposer.
I skrivende stund er vi krøbet i ly indendørs. Gert hænger halvsovende over sin computer, mens jeg lige
skriver dagbogen og glæder mig ellers til at komme i kassen og læse til øjnene falder i. Det varer vist ikke så
længe.
Onsdag, 19. september
Intet at berette – DAUERREGEN HELE DAGEN. Vi holder os inden døre, læser, checker vejrudsigten utallige
gange, spiser, trøster os med et glas Freixenet. Regnen fortsætter langt efter vi er gået i seng. Men barometret har skiftet til fuld sol!

Torsdag, 20. september
Ingen regn i dag, til gengæld dramatiske skyformationer, der langsomt frigiver det smukke panorama.
Bjergene er igen pudret med sne, det ser kønt ud.
Vores bjergvandringer de sidste par dage sidder stadig i vores knogler, så vi beslutter os for en køretur til
Chiemsee, der ligger 50 minutters kørsel herfra i retning mod München. Det er en meget smuk og stor sø
for foden af bjergene. Planen er at sejle over til øen Herreninsel (en sejltur på ca. 20 minutter med udgangspunkt ved havnen i byen Prien), hvor den legendariske bayerske kong Ludwig II.s slot Herrenchiemsee ligger. Denne konge møder man overalt i det bayerske alpeland, idet han har en helt speciel status her i
Bayern – man kalder ham også for Märchenkönig. Dels pga. hans specielle livsførelse som menneskesky
natmenneske, dels pga. hans stadig gådefulde druknedød i 1886 (sammen med hans livlæge), men ikke
mindst pga. hans tre eventyrslotte, hvoraf Neuschwanstein nok er det mest kendte. Men slottet her på øen
er særlig seværdigt, fordi det blev bygget som temmelig trofast kopi efter forbilledet Versailles ved Paris,
solkongen Ludwig IX residens, kong Ludwig II’s store idol.
Herrenchiemsee er stort anlagt, men blev aldrig helt færdig. Byggeriet måtte indstilles pga. pengemangel –
og når man ser den overdådige megapragt, som slottets sale er udstyret med (heraf spejlsalen), kan man
godt forstå, at pengekassen blev tom før tid. I hvert fald er det en stor seværdighed, og så er der meget
smukt. Desværre må man ikke fotografere under rundvisningen.

Herrenchiemsee,
den legendariske
bayerske
Kong Ludwig II’s
svar på
franske
Versailles
ved Paris.
Fantastisk!

Efter den guidede tur finder vi et bord foran Schlosscafé i den varme sol og får noget at spise. Så går det
hjemad. Vi nyder udsigten til bjergtoppene og synes de er så flotte – himlen er efterhånden blevet skyfrit,
og det varsler jo godt.
Herre- og damemåltid. Det ene er en traditionel salat, det
andet typisk bayersk
kost: Leberkäse (en
slags farsbrød UDEN
ost, trods navnet),
bayersk kartoffelsalat
(uden mayonnæse og
syrligt) og en saltkringle. Dertil en hvedeøl – og Mineralwasser. I baggrunden
slotsparken. Gæt,
hvem der spiser
hvad?
Detalje fra en af de store fontæner. De tændes kun hvert kvarter. Velbekomme.

Nederst: Fra sejlturen tilbage til Prien, hvor bilen står.

Da vi er hjemme igen er klokken blevet så mange, at solen allerede er gået ned bag bjerget. Noget senere,
da vi hygger os med hver sin computer, giver det pludseligt et lille smæld, og lyset går nærmest på standbye. Å-å, hvad er nu det. Det viser sig hurtigt, at strømmen på hele campingpladsen er gået på nær nogle
nødblus. Campisterne stikker hovedet ud af deres vogne, og der er nu rigeligt stof til samtale. Jeg snakker
med to af naboerne i reserve-belysningen – men den ryger pludselig også, og vi står i bælgravende mørke
og kan næsten ikke se hinanden. Kun månen stråler klar og og nærmest insisterende fra den sorte nattehimmel. Heldigvis varer intermezzoet ikke særlig lang tid, før strømmen kommer igen. Lige præcist på det
tidspunkt, da lyset med et slag tændes i alle campingvogne igen, kigger jeg ud af vinduet. Det ser sjovt ud.
Nu ånder alt fred og ro og normaltilstand igen…

Fredag, 21. september
Sol! Vi pakker rygsækken og kører igen de ca. 15 km mod nordvest til Ramsau. Lidt længere oppe starter
den såkaldte Soleleitungsweg, hvor der i mere end 100 år og helt til 1927 blev pumpet udvasket salt fra
saltminen i Berchtesgaden til forarbejdningsstedet i Bad Reichenhall. Saltopløsningen løb inde i en slags
pipeline af udhulede træstammer med et svagt fald. Pipelinen er i dag erstattet af en mere moderne tekniske løsninger, men langs en stor del af dens længde er der anlagt en vandresti, hvorfra man har den dejligste udsigt ned til dalen og til bjergene overfor. Ved en udsigtsterrasse til en kro, der i dag har Ruhetag,
nyder vi vores mad i herlig solskin og med udsigt ned over dalen. Da vi er tilbage ved bilen har vi gået en
tur på godt tre timer; den var ikke anstrengende på nogen måde, fordi den ikke havde den store højdeforskel, og det er jo rart for en afvekslings skyld. Vi når hjem ved halv fire tiden og slapper af i solskinnet foran
campingvognen.

På Soleleitungsweg. Den er så
godt som uden
højdeforskel og
derfor en dejlig,
afslappende
spadseretur.

Blikket rækker
langt – helt ned
til Königssee.

Restauranten har Ruhetag. Vi holder frokostpause og låner bord og stole på panorama-udsigtsterrassen.

Lørdag, 22. september
Vågner op til noget blandet vejr, der kan blive til hvad som helst. Vi beslutter, at tage ind til Berchtesgaden
for en sidste gang – i morgen skal vi nemlig køre videre. Vi vil gerne prøve bussen, der er gratis her i region
Berchtesgaden. Desværre er den lige kørt, og det er lørdag med meget få køretider. At tage bilen er ensbetydende med parkeringsproblemer, altså bliver det igen cyklen. For foden af byen fortøjer vi cyklerne til et
rækværk, og mens vi i gang med det, defilerer under bjældeklang en flok festligt smykkede køer forbi os
sammen med deres passere i alpedragt. De er på vej ned fra sæteren til deres vinteropholdssted efter at
have tilbragt hele sommeren oppe på bjergenes græsgange og ude i det fri. Vi er med andre ord vidne til
den traditionelle Almabtrieb (Viehscheid kaldes det her), som stadig holdes i hævd. Det vi ser er dog ikke
særligt stort eller spektakulært. Man skal til Allgäu-området, som er Tysklands sæterområ-de nr. 1, for at
se køer i hundredevis, festligt pyntede, blive ført ned gennem byerne og hjem til deres re-spektive stalde.
Det sker altid en gang i september, inden nattefrosten sætter ind for alvor.

En lille smagsprøve på VIEHSCHEID. Inden frosten vender køerne hjem fra deres sommeropholdssted på sæteren.

Nu er solen også fremme. Vi dasker lidt gennem byen, der viser et helt andet og mere smilende ansigt end
første gang vi var her. Der er udsalg mange steder – og jeg finder mig den regnjakke, jeg længe har haft
brug for. Dernæst spiser vi frokost; det er blevet så varmt, at vi kan sidde udenfor, herligt. Så tilbage til
cyklerne og hurtigt hjem for at nyde den sidste eftermiddag i solen foran campingvognen.
Det bliver der dog ikke noget af. Ikke længe efter vi er kommet tilbage (og har bakset vores cykler med
indkøbsvarer stønnende op ad bakken til campingpladsen) trækker skyerne sammen og det begynder at
regne. Hele resten af dagen, aftenen og natten. Barometret står ellers på fuld sol igen.
En lille solstrålehistorie på denne regnsvejrseftermiddag: i et stykke tid har vores vand i håndvasken på
toiletrummet ikke virket. Når man lukker op for vandet sker der ikke noget – hverken gurglen eller pumpelyde. Men når man samtidig tænder for vandet til køkkenvasken, ja så kommer der pludselig vand, men
bare for at stoppe igen, lige så hurtigt som man lukker for køkkenvasken. Hvad gør man så? Man sender et
råb om hjælp over internettet til DCU-forum – og ikke længe efter kommer der et godt råd fra en, der ved,
hvordan man klarer problemet. Gert gør som foreslået – og hurra, nu virker det hele igen. Super og tak for
det!

Denne udsigt glemmer vi aldrig. Gerne vender vi tilbage hertil. Campingplads Allweglehen kan stærkt anbefales.

I morgen tager vi definitivt videre til region Allgäu. Rejseberetningen fortsætter.

Med glæde campinghilsener
Renate Hovald r.hovald@kabelmail.dk

