
Sommerferie 2013: Østrig (Millstättersee og Wolfgangsee) 

Igen i år tog vi til Østrig. Der er ikke så langt, landskabet er helt forskelligt fra det danske, og man 

kan være heldig med, at vejret er godt – og det var vi i højeste grad i år.  

Og igen i år deler vi ferien mellem 2 forskellige lokationer – 1 uge hvert sted.  

Første uge i Kärnten i byen Döbriach ved Millstättersee. 

Anden uge i byen Abersee ved Wolfgangsee i området Salzkammergut, som vi blev glade for 

sidste år, hvor vi var ved Attersee, der ligger lidt østligere. 

Vi skulle holde ferie sammen med vores datter Ditte, samt vores store datter Jane, hendes mand 

Thomas og deres 3 børn Cecilia (10 år), Frederik (6½ år) og Mikkel (knapt 2 år). Vi havde Cecilia 

med i bilen på turen ned gennem Tyskand og Østrig, hvor vi skal mødes med de andre. 

Søndag, den 21/7: Afrejse og transit-camping ved Roth (Nürnberg) 

Vi startede hjemmefra natten mellem lørdag og søndag kl. 3.45 og var heldige med at køre direkte 

på færgen i Rødbyhavn ca. 6.15. Det vil sige, vi kørte i land i Tyskland kl. 7 om morgenen! 

 

Der var ingen nævneværdig trafik 

gennem Tyskland, og det er dejligt 

at køre om søndagen, hvor 

lastbilerne holder fri.  

Ca. 17.45 kunne vi køre ind på 

Camping Waldsee midt i 

Fränkischen Seenland lidt syd for 

Nürnberg. Vi havde kørt 995 km. 

Google maps ruteplan havde sagt 

1042 km, men når man angiver 

”begrænset hastighed” på GPS’ en, 

finder den ofte en kortere rute. 

Til venstre: Så kønt ligger 

campingpladsen. Igen i år er vi 

heldige med vores transitplads. 

Til højre: Vi fik anvist en fin plads 

mellem træerne.  

Campingpladsen er helt i orden.  

Cecilia og Ditte badede i søen, og der 

er en hyggelig stemning, især på 

restauranten, hvor der var levende 

musik, der blev leveret af nogle 

campinggæster.  

 

Vi fik lidt aftensmad og dejligt, mørkt 

tysk øl (og sodavand) – og vejret var 

fint. 



 

 

Mandag, den 22/7: Ankomst til Döbriach ved Millstättersee 

Vi kørte af sted ved 11-tiden. Vi ramte Østrig ved Salzburg og 

fulgte E55 (østrigske hovedvej 10) hele vejen til Spittal og fortsatte 

langs nordbredden af Milstättersee gennem byerne Seeboden og 

Millstatt. Her var der godt nok meget trafik og mange turister, især i 

forhold til Weissensee, en anden af de store Kärnten-søer, hvor vi 

var for 4 år siden. Vi nåede frem ved 17-tiden efter 432 km. 

Campingpladsen: 

Mange af campingparcellerne i Schwimmbad-Camping Mössler 

(Punkt A på kortet) er hegnet ind bag en hæk, og vi fik anvist en 

af disse pladser, ca. 50 meter fra vores datters familie, som 

havde lejet en campingvogn. Det var næsten umuligt at 

manøvrere campingvognen ind ad den smalle indkørsel til 

parcellen, og for første gang savnede vi en mover. Nå, men det 

lykkedes med hjælp fra vores hollandske naboer og en dansk 

familie, der var kommet på campingpladsen i mange år. 

Egentlig ville vi have haft See-Camping Mössler, som er ejet af 

samme familie, men vi var lidt for sent ude med at reservere 

plads, især fordi de andre skulle leje campingvogn på pladsen. 

 

Schwimmbad-Camping Mössler er en større plads, end vi er vant til, men der 

skulle helst være legefaciliteter til børnebørnene. Selvom det er en stor plads, 

og selvom familien Mössler ejer en anden campingplads og ferielejligheder i 

byen, er det tydeligvis en familiedrevet plads, og den drives af 3 generationer. 

Deres voksne barnebarn sidder i receptionen, Opa går rundt og hygger om 

gæsterne, og Oma sidder ved kassen i campingbutikken i sin Dirndl – uanset 

vejret. En dag kom hun kørende gennem campingpladsen i 37º varme - på 

el-løbehjul - og tækkeligt påklædt i grøn Dirndl. Det var et kosteligt syn.  

I øvrigt virker det, som om der er styr på alt – det er svært at finde på noget at 

brokke sig over. Gæsterne er i overvejende grad hollændere – men familien  

                                 Mössler kunne godt tænke sig flere danskere – bare for variationens skyld. 

Vi havde som nævnt Cecilia med på turen ud, og som man kan se, var det rigtigt hyggeligt 

Her skal vi bo bag hækken. Bilen er 
henvist til parkeringspladsen 

Næsten hver dag fik 
vi en gæst i forteltet 



Fra campingpladsen er der låger ud mod en 

sti, der følger en bæk langs campingarealet. 

Stien går ned til deltaet i søen, hvor der er 

meget kønt – især aftenhimmelen over 

bjergene.  

 

Dagens mad: Cobb-grillet mørbrad med salat.  

Vi tilstræbte kun at nyde østrigsk vin her i ferien, og 

det blev i dag en rød Blaufränkisch. 

Dagens vejr: Tørt og 30º. 

 

Søndag, den 23/7: Bjergtur til Goldeck 

Vi bor ikke ret langt fra panoramavejen til Goldeck (maut 13 € til manden i buret), og eftersom det 

er et børne- og familievenligt bjergområde, tog vi en dagstur dertil. Vi var også på Goldeck for 4 år 

siden, men det er et sted, man gerne besøger igen. Det ligger i ca. 2.000 m højde. 



 

Alle er nu ved at 

være klar til at 

vandre. Mikkel i 

bærestolen vakte 

en del opsigt 

blandt øvrige 

vandrere. Der var 

mange der pegede 

og smilede. Og 

selv på afstand ser 

det sejt ud  

 

Goldegg er et 

yndet sted for 

           paraglidere 

Som man kan se er her en flot udsigt – og en del an-

dre vandrere, men her føles alligevel ikke overrendt.  

 

Vi fik frokost på Goldeckhütte og skulle bagefter have gået helt ud til korset. Men pludselig hørte 



vi, at det begyndte at tordne i bjergene 

lige overfor, så vi afkortede vores tur og 

gik ned til bilerne. På vejen ned så vi en 

hugorm – kun en lille en, men vi lod den 

være alligevel!  

Vi kørte hjem mod campingpladsen igen 

ad Goldeck Panoramastrasse fra 

parkeringspladsen i Seetal til byen Zlan.  

Der er 10 hårnålesving med skilte, der 

angiver meter over havet. Vejen strækker 

sig fra 740 til 1.895 moh. 

Dagens mad: Cobb-grillet kylligespyd (færdigkøbt) med en St. Laurent til.  

St. Laurent er en rød, østrigsk drue, der ikke er ret kendt i Danmark, og det er synd. Den er i 

dannet ud fra Pinot Noir (den røde Bourgogne-drue). 

Dagens vejr: 30º og lidt torden, men kun i bjergene. Det havde været tørvejr på campingpladsen. 

Onsdag, den 24/7: De lokale byer Döbriach og Millstatt  

På campingpladsen fik vi udleveret nøgle til lågerne ud til stien, der går mellem campingpladsen 

og bækken, Döbriacher Bach, der løber ned i Millstättersee. Vi gik op i byen Döbriach, men der 

var ikke noget særligt at se på, så vi gik tilbage og kørte i stedet til byen Millstatt, en ca. 9 km. 

smuk køretur langs søen. Vi gik en tur på søbredden i Millstatt, hvor der er en lille skulpturpark.  

 

Her er en skulptur, der simpelthen fore-

stiller Millstättersee. I baggrunden ses et 

lille udspringstårn til badegæsterne. 

 

Også ude i vandet er der en skulptur. 

Den forestiller den hellige Domitian.  

 

Domitian er en lokal helgen, der oprindelig var en 

slavisk adelsmand. Han menes at have grundlagt  

kirken i Millstatt.  

Vi spiste mad på Peppinos Pizzaria, et rigtigt, godt 

turistnavn, midt i byen, som domineres at landevejen, 

der går hele vejen langs søen fra Seeboden til 

Döbriach. 



 

Ud over skulpturerne er der også en 

lille kaktuslund. 

 

Vi kørte hjem og lavede aftensmad, cobb-

grillede hakkebøffer og bruschetta med 

salat. Vi spiste næsten hver aften hos 

vores datters familie, og camping-katten 

fulgte pænt efter os, når vi skulle spise. 

Det er måske ikke så svært at forstå, når 

man se billedet til højre.  

Om aftenen var der underholdning på 

campingpladsen, et lokalt band, der kunne få alt til at lyde som 

tyrolermusik. Mikkel på billedet til venstre var deres største fan. 

Dagens vejr: Tørt og 33º. De lokale aviser truer med 37º på fredag. 

Torsdag, den 25/7: Kaiserburg ved Bad Kleinkirschheim 

Den danske familie, som vi 

mødte på campingpladsen den 

første dag, havde ferieret i 

området i små 30 år, og de talte 

varmt om Bad Kleinkirschheim, 

som ligger 16-17 km fra Döbri-

ach. Vi kørte via Radenthien, og 

det går jævnt opad til man når 

Kleinkirschheim i 1.090 m højde. 

På trods af højden ligger byen i 

en dal, og der går 3 svævebaner 

op i bjergene. Vi fandt gondol-

liften til Kaiserburg, 2.055 moh. 

Billedet til højre er et kig ned i 

dalen fra Kaiserburg. 



 

 

 

 

Søen er kunstig, men køn alligevel. Den bruges til en slags sikring af snegaranti, dvs. til kunstig 

fremstilling af sne i perioder, hvor de lokale skisportsteder er grå og grønne i stedet for hvide.  

 

Vi følger panoramastien til Kaiserburg-see... ...og på vej dertil er der ”Gross Glockner-blick” 

Man må hele tiden nyde udsigten    -    og klipperne på vejen til søen    -    og man er ikke i tvivl, når man er fremme 



I nærheden af søen er der en stolelift, 

der kun bruges i ski-sæsonen. Der 

slog vi os ned og nød vores medbragte 

frokost – og den formidable udsigt. 

Vi gik tilbage til bjergstationen og 

konstaterede, at det ikke er alle, der er 

så konventionelle som os, som bare 

tager svævebanen op til toppen. 

 

Ved bjergstationen tog Jane og de 2 mindste børn 

svævebanen ned til banens Mittelstation (1.370 moh.), 

mens vi andre 5 vandrede ad nogle afmærkede ”gedestier”. 

 

Det var måske en lidt 

anstrengende tur.  

 

Nogle steder var stierne 

knap nok synlige, men det 

vandrende folk bliver 

næsten altid belønnet 

med lidt naturoplevelser. 

 

 

 

 

 

 



Vi tog alle sammen svævebanen ned og kørte hjem til campingpladsen og lavede aftensmad, hel 

kylling på én cobb-grill og kyllingelår på en anden. Dertil kold kartoffelsalat. På grund af vejret,   

34-35º, er vi gået over til kold hvidvin, naturligvis Grüner Veltliner, Østrigs nationaldrue. 

Fredag, den 26/7: Køretur gennem Nockalmstrasse 

Vi kørte samme tur som i går - plus nogle få 

km længere - for at komme til Nockalmstrasse, 

som går igennem Nockberge.  

Vi kørte ind i den sydlige del, der går fra 

Ebene Reichenau (1.095 m) gennem vejens 

højeste punkt (2.049 m) ved Eisentalhöhe, til 

Innerkrems (1.500 m) i nærheden af hovedvej 

10. Man betaler 16 € pr. bil.  

Vi gjorde holdt og spiste medbragt frokost ved Windebensee og gik rundt om søen, et dejligt sted. 

 

Derefter kørte vi til parkeringspladsen ved det højeste sted, Eisentalhöhe, og nød udsigten til 

bjergtoppene, som er vist på planchen. Der er naturligvis en souvenirbutik ved P-pladsen. 

Næste stop var ved Zechner Alm, hvor der er et lille og hyggeligt Almwirtschaft-Museum, dvs. en 

slags ”bjerg-landbrugsmuseum”. Og selvfølgelig er der også et lille marked med bjergprodukter. 

Billedet af vejforløbet er fra Nockalmstrasses hjemmeside  



 

 

Vi fortsatte til det næste lille museum ”Im Reich der Murmeltiere” i 

Pfandhütte, som vi kiggede lidt på (billedet har vi lånt på nettet). 

Vi fortsatte gennem resten af Nockalmstrasse og kørte hjem via 

Gmünd. I byen Millstatt er der et par termometrene, der viste hhv.  

37 og 38º. Som tommelfingerregel falder temperaturen ca. ½º pr. 100 

meter, så oppe på vores bjergvej havde der været lidt mere behageligt.  

Dagens mad: Tortillas med forskellige salater og kylling fra i går. 

Dagens vin: Naturligvis vores faste hedebølge-vin, Grüner Veltliner. 

Lørdag, den 27/7: På marked i Radenthien 

Det er nu tredje dag i træk via tager denne vej, men i dag stoppede vi allerede i Radenthien, en tur 

på kun 7 km, men man kører helst ikke ret langt, når temperaturen er tæt på 40º. De andre dage 

havde vi set, at der er marked i Radenthien. Det var kun Pia og Jørgen der tog afsted – de andre 

blev hjemme og badede i søen, og det er egentlig også mere fornuftigt i den varme. 

 

På markedet i Radenthien er der både salgs-boder og alpe-trut på fortovskanten. 

Vort ønske om at se murmeldyr er endelig 

blevet opfyldt – desværre udstoppede 

To søstre, Ditte og Jane, prøver at malke den samme ko. 
Heldigvis for koen er den af plastic 



På torvet var der et forsamlingshus (?) med 

et skilt, hvor der stod ”Mineralen Börs”.  

Og det var lige hvad det var: en kæmpe 

salgs-udstilling med forskellige ædel- og 

andre stene. Vi købte nogle få af de mindre 

ædle til børnebørnene.  

Om aftenen holdt temperaturen sig over 

35º, og det var næsten for varmt om natten 

i campingvognen.  

Vi cobbede nogle grillspyd med salat til 

aftensmad (og Grüner Veltliner).  

 

Søndag, den 28/7: Bådfart på Millstättersee 

Dette blev feriens varmeste dag. De tyske aviser lovede 

39º, og senere læste vi, at det var blevet 40º i dag i Wien.   

Vi tænkte, at der måske ville være en smule svalt ude på 

søen, men der tog vi fejl. Billetsælgeren ved bådfarten 

frarådede, at vi tog Mikkel på knapt 2 år med, så Thomas 

gik hjem med ham igen. 

 

Vi andre 6 hoppede på båden og søgte 

straks ind i skyggen.  

Det skulle have været en rundtur, men vi 

afkortede den og stod af i Millstatt og 

ventede der, til båden kom tilbage igen. 

 

På campingpladsen gik 

alting meget langsomt, men 

vi fik da bikset lidt tortellini 

med tomatsauce sammen – 

og naturligvis drukket noget 

kold Grüner Veltliner fra en 

af vores yndlingsprodu-

center, Malat.  



Dette var så vores sidste dag i Kärnten. I morgen tager vi afsted til den næste campingplads, som 

ligger en smule nordligere, med håb om lidt lavere temperaturer. 

Alt i alt har vi været mægtigt glade for denne plads, selvom den er noget større og bedre udstyret 

end de lidt primitive pladser, som vi normalt foretrækker. 

 

Mandag, den 29/7: Skiftedag til camping Schönblick ved Wolfgangsee 

Vi kom fra Döbriach ved 10-tiden og kørte de godt 200 km til Gschwendt lige uden for byen 

Abersee, der ligger sydøst for den mere kendte by St. Gilgen. 

Dette er også en typisk familie-

drevet campingplads, men det er 

vel også den eneste lighed med 

den forrige.  

Det er en lille terrasse-

campingplads med kun de mest 

nødvendige faciliteter. Til 

gengæld fungerer alting perfekt. 

Vi har nok aldrig oplevet pænere 

toiletter eller større ordentlighed. 

Campingejeren, hr. Laimer, hjalp 

med at få campingvognen på 

plads, dels pga. hjælpsomhed,  

men også så alle vognene står 

snorlige i forhold til hinanden. Han hjalp med at etablere strøm og gik bagefter hen og rettede et 

par centimeter mere på vores campingvogn, så den stod helt lige. Vi havde hjemmefra reserveret 

2 pladser ved siden af hinanden, 

til telt og campingvogn, og alt var 

klar, da vi kom.  

Vi skulle, for første gang, ikke 

engang betale depositum, så her 

er vi så langt ude på landet, at 

folk stoler på hinanden. 

Vi checkede ind hos fru Laimer, 

der også passer pensionatet.  

Campingpladsen ligger ca. 7 km 

fra. St. Gilgen. 

Dagens mad: Dejlig gryderet af 

schnitzel-kød med ris til (Vi kunne 

ikke drømme om at lave dem til 

egentlige wienerschnitzler – det 

får man hurtigt nok at i Østrig).  

 

Dagens vejr: Næsten lige så 

varmt som i går. 

Camping og pension Schönblick ved Wolfgangsee 

Campingpladsen hedder Camping Schönblick og bærer sit navn med rette 



Tirsdag, den 30/7: Bådfart på Wolfgangsee til St. Wolfgang 

Det havde regnet jævnt hele natten og lidt op af formiddagen – og til vores store glæde faldt 

temperaturen til omkring det halve, dvs. ca. 20º.  

Søen ligger et par hundrede meter fra vores campingplads, og her er der bade- og bådemulighed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi sejlede lige over på den 

anden side, hvor byen St. 

Wolfgang ligger. Pia og 

Jørgen var her ganske vist 

sidste år – fra landsiden – 

men byen er så hyggelig, at 

man godt kan besøge den 

igen. 

Vi fandt vores restaurant fra 

sidste år, ”Toscana”, og fik 

en hyggelig dag i byen. 

Til venstre: Hotel Weisses 

Rössel (Den hvide Hest), 

Sommer i Tyrol, fra 

søsiden. 

Frederik og Mikkel nyder udsigten fra MS Österreich på vej til St. Wolfgang 

Fra en souvenirbutik i St. Wolfgang                                                 Udsigt fra St. Wolfgang over Wolfgangsee 



 

Til venstre: Pia 

til søs (det lyder 

næsten som 

titlen på en 

gammel dansk 

film). 

Da vi kom hjem 

til vores cam-

pingplads var 

temperaturen steget til omkring 27º. 

 

Ditte og Jørgen tog ned og badede i søen, dvs. 

Ditte badede og Jørgen tog billeder. 

 

Dagens aftensmad: Gryderet fra i går. 

Dagens vejr: Varmere og varmere i løbet af 

dagen, men der er heldigvis mere end 10º 

lavere end de ca. 40º, det har været de sidste 

par dage. 

 

Onsdag, den 31/7: Tur til Salzbergwerk i Bad Dürrnberg ved Hallein 

Vi fik lyst til at besøge saltminerne ved Hallein, som ligger 50 km fra campingpladsen.  

Ditte, Pia og Jørgen havde været der for 9 år siden, da vi boede i en ferielejlighed nogle få 

kilometer nord for Salzburg, og Jørgen havde været der på en skoleudflugt i 1961! 

Vi måtte dele os i 2 hold, da Mikkel ikke kunne komme ind pga. 4-års-reglen. 

Cecilia, Ditte, Pia og Jørgen gik ind først, og bagefter passede vi Mikkel, mens de andre var inde. 

St. Wolfgang i baggrunden – og Schafberg til venstre i baggrunden 



Man starter med at 

blive klædt om i 

mine-dress. 

 

Så blev vi samlet i 

en lille gruppe og 

fik tildelt en guide, 

Simon, som førte 

os hele vejen 

igennem. 

 

 

Det meste af vejen går man, men der er også 2 

lange rutsjebaner, man skal ned af, og det 

lyder fuldstændigt som i Tivoli. 

Man kommer over (eller rettere sagt under) 

den tyske grænse, som er markeret med et 

skilt. Vi fik naturligvis de uundgåelige 

vittigheder med, at ”vi må håbe, at alle har 

husket at få deres pas med”, men også, da vi 

meget senere krydsede grænsen til Østrig 

igen: ”Kan I mærke, at luften pludselig er  

blevet meget bedre.” 

En lille del af vejen sejler man på saltsøen – stadig 

dybt nede i minen (billedet her har vi lånt). 

 

Det er i 

det hele 

taget 

meget 

under-

holdende 

for både 

børn og barnlige sjæle – og hyggeligt er her jo også!  

 

 

 

 

 

 

 

Bagefter kunne man købe billeddokumentation 
for, at man har været her .... 

      .....  og det kunne man også i 1961 
               (det er Jørgen i midten) 



Mens de andre var i Salzwelt, besøgte vi Bad Dürrnberg kirke, eller Wallfahrtskirche Zu Unserer 

Lieben Frau Maria Himmelfahrt, som er dens korte og præcise navn. Til højre: Udsigt fra kirken. 

 

Vi kørte hjem og 

grillede kylling og 

bagekartofler på 2 

cobb-grills – og ja, 

det er lige så godt, 

som det ser ud til. 

Dagens vejr: Tørt 

men lidt overskyet 

om formiddagen 

Senere solskin og 

23 - 27º. 

 

 

Torsdag, den 1/8: Bjergtur til Postalm 

Postalm er endnu et af de familievenlige vandreområder i Østrig, og indkørslen mod Postalm-

strasse ligger kun godt 6 km fra vores campingplads. Det var kun Ditte, Pia og Jørgen, der tog 

afsted, for de andre havde kørt via Postalmstrasse, da vi skiftede campingplads. Vi andre havde 

campingvogn på slæb, så vi valgte klogeligt en anden vej, selvom GPS’en lokkede mod Postalm.  



Vi havde tidligere besøgt Postalm for 9 år siden, og dengang talte vi om, at man sagtens kunne 

komme tilbage hertil. Det har vi sagt så tit, og for en gangs skyld blev det til noget. 

  

På Postalm er der 

flere slags heste-

kræfter. Traktoren er 

en ældre østrigsk 

Steyr – heste-racen 

kender vi ikke, men 

de vil mægtigt gerne 

klappes. 

 

Vi fandt en hytte, 

Thorsalm, hvor vi fik 

mad og Weissenbier 

med bjergudsigt. Den 

er fra et bayersk bryg-

geri, Weihenstephan, 

stiftet i 1040, verdens ældste bryggeri. Imponerende.  

 

Gåturene i Postalm foregår i 1300-1400 m 

højde. Fra P-pladsen kørte vi nogle få 100 

meter ned til Stroblerhütte, hvor vi fik 

Apfelstrudel med vanillesauce. Det er sødt på 

grænsen til det vamle, og det kan formentlig 

kun nydes i Alperne. 



Og i erkendelse af, at denne dags beskrivelse har handlet rigtigt meget om mad og drikke, tager vi 

lige aftensmaden med: Mongolian Barbecue på gasgrillen. Man klargør grønsager, koger nudler 

og marinerer kød, og alle sammensætter selv sin egen ret. Det tager tid, men er utroligt hyggeligt. 

 

 

 

 

 

 

 

Og vejret: Tørt og 32º i dag, og i flg. aviserne vil det stige til 37º i løbet af ugen. 

Fredag, den 2/8: Tur til Salzburg 

Selvom det øjensynlig ville blive endnu varmere i dag, tog vi på bytur og kørte de 35 km til 

Salzburg. Vi fandt et parkeringshus, der lå inde under Kapuzinerberg, så bilen var i det mindste 

kølig, når vi skulle hjem. Og ”vi”, det var Cecilia, Ditte, Pia og Jørgen. De 3 ældste af os var i Salz-

burg i 2004, og det første, der slog os var, at der nu var mange tiggere i byen i forhold til dengang, 

hvor vi vist ikke så en eneste. Vi gik over floden Salsach og 

kom til Salzburgs mest fotograferede hus, Mozarts 

fødehjem, hvor der naturligvis vrimlede med japanere og 

andre turister. 

Til venstre: 

Mozarthaus. 

Til højre: 

Byen har bjerge 

til flere sider – 

også helt ind i 

gaderne. 

Herunder: Et par 

af byens pladser. 

 

 

 

 

 



En stor del af tiden var vi i den smalle, hyggelige gade Getreidegasse. Det var helt tydeligt, at 

bystyret i Salzburg har lavet regler for skiltning i gaden, for alle butik-skiltene var af smedejern. 

Selv hos MacDonalds! Og de skal for en gangs skyld have lidt ros, for de havde gjort særligt 

meget ud af deres skilt (billedet til venstre).                 På billedet til højre ses det, at politiet  

       øjensynlig er begyndt at stresse tiggerne. 

 

Til høre ses dagens temperatur i Salzburg: 34º. 

Vi tog hjem fra Salzburg til campingpladsen og 

mødtes med de andre, der i dag havde været på 

Schafberg med bjergbanen, dvs. med et lokomotiv, 

der er vinklet, så det ser ud som om, det kører ligeud. 

Banen kører op i 1.783 m højde. Det må vi prøve en 

anden gang. 

Dagens aftensmad: Børnevenligt, dvs. pasta med 

kødsovs. 

 

Lørdag, den 3/8: Til byfest i St. Gilgen samt 

bjergtur til Zwölferhorn 

Vi har både i Østrig og i Südtirol i Norditalien lagt mærke til, 

at der mange steder arrangeres sommerfest af det frivillige 

brandvæsen, og det skete netop i dag i vores nærmeste 

større by, St. Gilgen.  

Byen var i slutningen af 1800-tallet et meget besøgt 

feriemål og blev kaldt for ”Kleiner Nice”. 

Mozarts mor er født i byen, og det undlader man bestemt 

ikke at gøre opmærksom på. Her er Mozart foran rådhuset. 



 

Til venstre: Med St. Gilgens beliggenhed 

er det ikke svært at forstå, at byen en 

gang blev kaldt Kleiner Nice. 

Fra selve byen går der en svævebane op til Zwölferhorn, 

eller 12erhorn, som det smart kaldes i turistmaterialet. 

Det er et af områdets bedste udsigtsbjerge, og navnet 

betyder, at der er udsigt til 12 høje bjerge, samt som bonus til søerne Wolfgangsee, Mondsee og 

Fuschlsee. Attersee er gemt bag Schafberg. De 4 af os, Cecilia, Ditte, Pia og Jørgen tog 

svævebanen op og gik rundturen 

omkring Pilstein, en tur på ca. 1½ time.  

Ditte tager et billede af Wolfgangsee og 

Mondsee (bagest).  

 

Og her er hendes billede. Byen nede til 

venstre er St. Gilgen.  

Ingen byfest uden marked. Her Pia, Ditte og Cecilia. Og ingen Feuerwehr-fest uden brandbiler. Her en østrigsk Steyr 



Vi fik frokost på restauranten ved 

svævebanen, hvor vi bl.a. fik Wanderer 

Jaussen Platte. 

 

Vandreruten er i ca. 1.500 meters højde, og 

det gør det nogenlunde udholdeligt på en 

ellers alt for varm dag. Vi er næsten oppe på 

samme temperaturniveau som i sidste uge.  

I dag var der 36-37º. Til sammenligning er 

den danske varmerekord på 36,4º (1975). 

 

 

Vi skal helt op på toppen af Pilstein.   

 

 

Og på vejen dertil er der ganske kønt. 

Man får en forsmag på alle de toppe 

(horn) man kan se fra Pilstein.  

 

 

 

 

Nedenunder: Panoramabillede med de 12 horn, plus nogle mindre toppe ind i mellem. Herover til højre: Rød kiselskifer (iflg. skiltet) 



Dagens mad: Rester fra i går, dvs. kødsovs, men peppet op med friske tortellini. Og vejret:  

Som sagt alt for varmt, men torden et par timer om aftenen. Alligevel stadig varmt dagen efter. 

Søndag, den 4/8: Køretur i omegnen – og klargøring til hjemturen 

Vi sagde farvel til familien, som skulle til Nürnberg på vejen hjem. Vi var nu kun Ditte, Pia og 

Jørgen, og for en gangs skyld foretog vi os ikke noget særligt denne dag, men slappede af. Vi 

slappede endda så meget af, 

at vi, selvom vi efterhånden er 

erfarne turister i Østrig, helt 

havde glemt, at Østrig er 

lukket ned om søndagen. 

Vi kørte til nogle af vores 

nabobyer, Strobl og helt over 

til St. Wolfgang, for som vi 

tænkte: ”I de helt udprægede 

turistbyer må der da være en 

butik, der er åben.” Men der 

var der ikke. Til gengæld fik vi 

dejlig aftensmad på den 

italienske restaurant ”Il 

cacciatore” (jægeren) i Strobl 

                                                                                                            Det var rigtig italiensk mad. 

Og temperaturen er som nævnt ca. midt i 30’erne. 

Campingpladsen Schönblick kan varmt anbefales til andre. Den ligger fredeligt, men alligevel 

tilstrækkeligt tæt på de omgivende turistbyer. Alt på pladsen er ordentligt, propert og rent, uden at 

det går ud over hyggen. Og familien Laimer har styr på alt. Campingpladsen er enkel, men der er 

legeplads til børnene og masser af grønne arealer, som kan benyttes af både børn og voksne. 

Mandag, den 5/8: Farvel til Wolfgangsee, transitcamping ved Grasdorf (igen) 

Vi kørte afsted ca. 8.45 via den sædvanlige vej A1 omkring Salzburg, ad den tyske vej 8 mod 

München og ind på vej 9 og skift mod vej 7 ved Nürnberg. Der var næsten ingen Stau. 

En meget varm tur.  

Efter vejrudsigten var der 34º 

i Bayern. 

Efter 773 km nåede vi frem til 

vores gamle transitplads fra 

for 2 år siden, Camping Alte 

Bergmühle ved Grasdorf. 

Damen i receptionen skrev 

vores navn og adresse af 

efter vores campingpas, og vi 

forklarede hende, at vores 

postadresse Græsted var sammen navn som Grasdorf. Det syntes hun var utroligt morsomt. 

Sidste gang blev vi anbragt på en af transitpladserne tæt ved receptionen, men denne gang 

syntes hun, vi skulle ned på den ”rigtige” campingplads – når vi nu havde været her før! 

Wolfgangsee med byerne St.Gilgen til venstre, St. Wolfgang i midten og Strobl 
nederst til højre. Vores campingplads er markeret med A. 



Vi kørte ind til selve byen Grasdorf for at spise på vores ”sædvanlige” landsbykro, men den var 

lukket om mandagen. Til gengæld serverede pensionatet overfor schnitzler på mange forskellige 

måder, og vi fik afprøvet 3 af dem. 

Vi beskrev campingpladsen for 2 år siden, men her er alligevel et par nye billeder. På selve 

campingarealet er der (mindst) 3 broer. 

 

 

 

Tirsdag, den 6/8: Hjemkomst 

Vi kørte fra Grasdorf ved 8-tiden. 

Der var ikke megen trafik – i vores retning – men i den modsatte! Lige nord for Hamburg var det 

helt galt, men heldigvis kun for den sydgående trafik. 

Vi kom med en færge først på eftermiddagen, men først efter en nogle forgæves forsøg på lidt 

grænsehandel. Vi fik ikke i tide drejet af mod Burg på Femern, da vi ikke er tilstrækkeligt 

stedkendte, og vi havde ikke lyst til at vende med campingvogn. Så tænkte vi, at vi da bare kunne 

handle i Bordershop i Puttgarden i stedet. Og det kunne vi nok også, men da vi fandt ud af, at 

Bordershoppen ville have penge for parkering, selvom de tjener penge på grænsehandelen, blev 

Indkørsel til campingpladsen over bro nr. 1. Receptionen i midten Og udkørslen mod receptionen over bro nr. 2 

Gangbroen til toiletterne Årstal på bygningen – det gælder nok ikke det nuværende hus 



vi lidt knotne, så vi lavede en U-vending med campingvogn og det hele lige foran P-vagterne og 

kørte mod færgen i stedet. Vi måtte vente et par afgange, før vi kom om bord, da der blev ved at 

komme lastbiler, som blev ledt på færgen. 

Næste gang vi skal sydpå, overvejer vi at tage over Storebælt i stedet, som vi gjorde for 2 år 

siden. Det er mere fleksibelt, lige så billigt, det havde været mindst lige så hurtigt, og der er 

masser af grænsebutikker i Harrislee – uden parkeringsafgift. 

 

Vi kørte Ditte hjem. Hun bor på Østerbro, og det var efterhånden blevet myldretid, så vi droppede 

GPS’en, som formentlig ville have ført os ad Ring 2 over Kgs. Nytorv og Bredgade. Det havde vi 

ikke lyst til med campingvogn i den værste myldretid. Så vi tog i stedet ad Folehaven og drejede 

fra ved Vigerslevvej og fulgte det meste af Ring 2 i den anden retning. Det var OK. Vi var hjemme 

hos os selv ved 18-tiden efter 5-600 km denne dag.  

 

Vi kørte 3.601 km i alt på hele ferien. Det er ikke ret meget, og det skyldes nok, at det var alt for 

varmt til at køre. 

Dette var på mange måder en lidt anderledes ferie. Ganske vist var vi i Østrig – som sædvanlig, 

kan man næsten sige, men i år var vi hele 8 mennesker sammen i ca. 14 dage. Det var en 

fantastisk oplevelse at være sammen med børn og børnebørn i 14 dage, bl.a. så vi kunne vise 

dem, hvad vi selv synes er så fantastisk ved Østrigs bjerge, søer og natur i det hele taget. 

  

Sidste år var det kun Pia og 

Jørgen i 14 dage, og det var også 

hyggeligt, men naturligvis helt 

anderledes. 

Kærlig hilsen 

 

Pia og Jørgen (og Ditte) 

lindkvist.nygaard@gmail.com 
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