
Sommerferie 2009: Østrig (Weissensee og Lofer)  

samt et par dage i Tyskland (Wernigerode, Harzen) 

Vi havde hørt meget om Kärnten, som er den sydligste delstat (forbundsland) i Østrig, og som 

hævdes at have noget der ligner middelhavs-klima. Søerne i Kärnten kaldes endda for Østrigs 

riviera, og der er naturligvis mange turister. I vores første ferieuge skulle vi bo ved Weissensee, 

der er gemt lidt væk i bjergene i forhold til de 3 øvrige store Kärnten-søer.  

I uge 2 skulle vi være i Lofer i Salzburgerland, men vi delte ugen, så vi var en halv uge dér og en 

halv uge i Harzen. Det er jo en af fordelene ved camping-livet: man er fri til at ændre sine planer. 

Onsdag, den 22/7: Afrejse og transit-camping i Pottenstein 

Vi kom afsted kl. 4 om morgenen og kørte via Rødby-Puttgarden. Vi havde på forhånd bestemt os 

for transit i Pottenstein lige syd for Bayreuth, som ligger ved hovedvej 9, men vi tog alligevel 

hovedvej 7, da vi havde lyst til at prøve Kirsebærruten. Tanken var så, at vi ville skifte hovedvej fra 

7’eren ved Schweinfurt, hvorfra der ikke er ret langt til Bayreuth ved 9’eren.  

Vi tog da også det meste af Kirsebærruten og blev enige om, at der garanteret er rigtigt kønt, når 

kirsebærtræerne blomstrer, men nu var vi jo i slutningen af juli. 

Vi afkortede ved Bad Hersfeld og tog til 9’eren ad hovedvej 4 via Eisenach (Bach’s fødeby, men 

det må vi dyrke en anden gang), selvom det er lidt længere. 

I 2001, da vi var på vej til Italien med Camplet (vores eneste længere tur med Campletten) var vi 

også forbi Pottenstein, hvor vi totalt faldt for campingpladsen ”Bärenschlucht”. Ikke fordi de har en 

udstoppet bjørn i restauranten, men på grund af beliggenheden mellem klipperne i det Frankiske 

Schweiz, som området kaldes. Dengang regnede det voldsomt, men i år var vejret med os.  

Torsdag, den 23/7: Ankomst til Mösslacher ved Weissensee 

Vi var godt trætte efter gårsdagens lange tur, så vi kørte først fra Pottenstein kl. 10.45. 

Vi skiftede fra hovedvej 9 til 8 ved München og kom ind på den østrigske hovedvej 10 ved 

Salzburg. Ved Spittal kørte vi ind på de små veje til Mösslacher med campingplads Ronacher.  

Vi kørte gennem nogle småbyer Zlan og Stockenboi, og det var en meget smal vej med op til 16% 

stigning. Vi overvejede, om det havde været bedre, hvis vi var kørt den anden vej ind, men et par 

dage efter fandt vi ud af, at den er endnu smallere og har op til 18% stigning.  



Fredag, den 24/7: Weissensee 

 

Da det viste sig, at vi var kommet til en lille, fredelig plet mellem bjergene, valgte vi at blive i 

området hele den første dag. Beslutningen skyldes også, at der er ca. ½ time til ”civilisationen”.  

Vi var virkelig kommet ind i bjergene. Her er meget stille. 

Søen: Weissensee ligger i 900 meters højde og bruges bl.a. til skøjteløbskonkurrencer om 

vinteren, og den hævdes at være Østrigs længste (naturlige) skøjtebane. Navnet skyldes, at 

vandet ved søbredden virker hvidligt, måske pga. store forskelle i søens dybde, som når 100 m.  

Vi boede i søens ”stille ende” mod øst. På vestsiden af søen er der et par turistbyer. Hos os er der 

ingen by – kun en campingplads med søbad, hvor folk udefra kan købe badebilletter. Det er gratis 

for campister. Det kan godt lyde lidt kedeligt, men de to 17-årige, vi havde med, var meget glade 

for området, selvfølgelig pga. bademulighederne, men også freden og naturen – og skønheden. 

Campingpladsen: En helt igennem enkel campingplads uden faciliteter, udover søbad og 

restaurant. Der er en lillebitte camping-butik med stærkt 

begrænset sortiment – og der er som nævnt ca. ½ 

times kørsel til nærmeste by.  

Men her er natur i ube-

grænsede mængder. 

Eneste klage: Vores parcel 

er kun ca. 50 kvm. – men 

vi fik da plads til både bil, 

campingvogn, fortelt og telt 

til de unge mennesker.  

Weissensee set fra øst– dvs. fra campingplads-siden. Hvis man er til by-ferie, skal man ikke slå sig ned her. 



Vejret havde været fint hele dagen, men om natten blev det et voldsomt uvejr med torden og 

skybrud. Ditte og Mathias turde ikke blive i teltet, så de kom ind i løbet af natten. Dagen efter 

købte vi en østrigsk avis og så, at det længere nordpå havde været endnu værre med Gewitter 

und Hagel. Og ugen efter, da vi kom til Lofer, så vi resultaterne af uvejret: Det var ikke kun 

campingvognene, der havde fået haglskader, men også bilerne – og som nogen sagde: ikke kun 

de franske og italienske biler – også de tyske og japanske! Vi priste os lykkelige for, at vi ikke 

havde byttet om på ugerne, men vi starter helst længst væk hjemmefra og kører så nordpå. 

Lørdag, den 25/7: Klagenfurt 

Det var blevet tørvejr om morgenen, men stadig køligt, så det var lige dagen for en bytur. Byer er 

ikke spændende i hedebølge, men der blev lovet højst 23º, så vi tog til delstats-hovedstaden 

Klagenfurt. Selvom byen er Østrigs 6. største med ca. 90.000 indbyggere – og oven i købet 

biskopsæde, virker Klagenfurt både 

hyggelig og overskuelig. Navnet 

betyder faktisk ”Klage-vadested”, da 

Furt = vadested (over floden Glan), 

men det er vist en sproglig forvansk-

ning fra slovensk, hvor byen oprindelig 

hed Cviljovec, og tilfældigvis hedder 

klage ’cvilja’ på slovensk (Wikipedia). 

Herover: Byens vartegn: Lindwurmbrunnen. 

Til højre: Pia og Jørgen på Neuer Platz, byens centrum. 

Venstre: Klagenfurt 

skilter med sine ven-

skabsbyer midt på 

gågaden.  

 

Højre: Mathias, 

Pia og Jørgen 

med Rathaus i 

baggrunden og 

bogmarked i teltet 

til højre. Vi købte 

et par gamle 

turistbøger om 

Kärnten.  



Ved siden af Landhaus (delstats-parlamentet) ligger der en 

asiatisk restaurant, hvor vi fik lidt mad. 

 

Søndag, den 26/7: Goldeck 

En god halv times kørsel fra campingpladsen begynder Goldeck Panoramastrasse (betalingsvej), 

som går op til Seetal, der på trods af navnet ligger i 1.883 m højde. Om vinteren går der en skilift 

op til Goldeckhütte (1.929 m), men det var ikke noget stort problem at gå derop. Hytten er en 

Jausenstation, dvs. man kan få mindre måltider, og vi fik gullaschsuppe med kommenbrød, samt 

Apfelstrudel. Et helt igennem østrigsk måltid. Vi havde nu samlet kræfter til at gå til Martennock 

(2.039 m). Der var flot, lige fra vi startede på panoramavejen og på hele ruten med paraglidere, 

køer samt udsigt over Dolomitterne mod syd, Spittal med Millstätter See mod øst (588 m) og 

Drautal mod nord. Goldeck er bjergvandring, hvor alle kan være med.  

Billedet herunder: Martennock med paraglider og kors.  

”Står på en alpetop....” 

 



 

 

 

 

 

 

Det blev alt i alt en fin dag i bjergene. På en varm dag som denne er temperaturen meget 

behagelig heroppe. Det er Ditte, der har fotograferet alle billeder, undtagen det sidste, naturligvis.  

Udsigt over Millstätter See                              Drautal 

Kovending (et af vores yndlingsbilleder) 

En bjergvandrer ville hilse på en ko. 

Koen blev lidt for interesseret i 

hende, og hun blev bange og løb 

med koen lige efter. Det gik hurtigere 

og hurtigere, indtil koen gav op. 

Så er der pause til både unge og gamle (eller måske omvendt) 



Mandag, den 27/7: Techendorf ad søvejen 

500 m syd for 

campingpladsen 

ligger restaurant 

Dolomitenblick, 

hvorfra man kan 

skimte Lienzer 

Dolomiten i det 

fjerne. Lige ved 

siden af restau-

ranten går tur-

båden, som 

sejler til Techen-

dorf, dvs. gen-

nem næsten 

hele Weissen-

see. Turen tager 

omkring 1 time hver vej. 

 

Billedet til venstre: Weissensee virker som 

en meget ren sø. Man kan tydeligt se fiskene 

i vandet ved anløbsbroerne på ruten. 

Techendorf er en rigtig, lille by, så her er 

naturligvis flere turister end i vores ende af 

søen, men stadig meget mere fredeligt end de øvrige store søer i Kärnten (Millstätter See, 

Ossiacher See og Wörther See).  

Det ville bestemt have været en mulighed at bo i Techendorf. Her er hele 2 campingpladser, 

Seecamping Müller og Camping Karl Knaller, som vi overvejede hjemmefra – alene pga. navnet! 

Vi besøgte 

byens kirke 

med dens spe-

cielle døbeform 

og våbenhus, 

hvis det da 

hedder sådan i 

en nyere kirke. 

Det østrigske køkken er nok ikke det, 

der har sat de største aftryk i den 

gastronomiske verden, men Kärnten 

har sine egne specialiteter, formentlig 

med inspiration fra Italien, som jo 

ligger tæt på. Vi fandt en restaurant i 

byen, der serverede Kärntner Kas-

nudeln, som minder meget om ravioli. 

Mathias var lidt mere nede på jorden og bestilte Bedstemors kød- og ostegryde serveret i pande.  



Tirsdag, den 28/7: Techendorf ad asfaltvejen - samt Naggler Alm 

I går så vi i Techendorf, at der er en stolelift, der fører op til Naggler 

Alm, så vi tog tilbage til byen i dag, men denne gang ad vejen. Der 

er 9,5 km ad søvejen og 62 km i bil, men sådan er det tit i bjergene. 

Vi tog den 4-personers skilift op (1.377 m.o.h.) og gik en lille 

vandretur deroppe.  Vi spiste på Jausenstationen, hvor vi ventede 1 

time på maden. Vi fik typisk østrigsk ”bjergmad” (billedet til højre). 

Vi vandrede ned i stedet for at tage skiliften. Vi fulgte skiliftens bane 

en stor del af vejen, men gik en omvej omkring Naggler Nock for at nyde udsigten over byen 

Techendorf og ”vores” sø Weissensee. 

Herover: Vejen under skiliften med 

formidabel udsigt hele vejen ned. 

Højre: Weissensee set fra Naggler Nock. 

Herunder: Techendorf set fra oven. 

 

Både floraen og faunaen er 

spændende i bjergegnene. 

 

Højre: Gøgelilje 

 

Herunder: Et par små 

repræsentanter for faunaen. 

Nederst til venstre: Næsten 

nede i byen gik vi igennem en lille skov med nogle ”anderledes” træer.  

Det lignede birketræer, men var vist en slags bøg ved nærmere eftersyn. 

  



Onsdag, den 29/7: Skiftedag. Farvel til 

Weissensee – ankomst til Lofer 

På trods af Ronacher Campings afsides beliggenhed 

og på trods af de alt for små parceller, er det en 

plads, man godt kunne vende tilbage til.  

Vi kørte mod Lofer ca. 10.30, men ikke ad den lidt 

kedelige motorvej 10. Vi tog i stedet vej 100 (E66) 

gennem Drautal til Lienz med udsigt til de lysegrå 

kalkstensbjerge Lienzer Dolomiten. Vi fortsatte ad 

den smukke og stejle vej 108, hvor vi spiste 

medbragt frokost lige før Felbertauern-tunnel (Maut 

10 €). Kørte til Mitterzill og Zell am See og ankom til 

Lofer ca. 15.00. 

Camping Grubhof i Lofer er en helt anden type 

campingplads med parceller på over 120 kvm og 

egen vandforsyning og afløb. Der er hård belægning, 

hvor campingvogn og fortelt skal stå, og græsplæne 

bagved, hvor Ditte og Mathias slog telt op. 

Badeværelserne er ikke set flottere, men kapaciteten 

er lidt i underkanten (de er vist blevet udvidet nu). 

Gæsterne (flest hollændere) hilste knap nok på 

hinanden, hvor vi var vant til ’Grüss Gott’ hele tiden 

ved Weissensee.  

Joh, der er mange fordele ved de små, enkle campingpladser. 

Torsdag, den 30/7: Hellbrunn slotspark, folkemuseum og zoo (ved Salzburg) 

I 2004 havde de 3 af os holdt ferie i en ferielejlighed ved Salzburg, og vi ville vise Mathias nogle af 

seværdighederne syd for byen. Der er ca. 50 km fra Lofer til Salzburg, hvis man kører gennem 

Tyskland (Berchtesgaden). Vi tog til Hellbrunn slot og slotspark, hvor der er gåafstand til Salzburg 

Zoo, og imellem gjorde vi en afstikker til Volkskundemuseum, 

som ingen af os havde set før. Vi startede ved Hellbrunn slot, 

hvor store dele af filmen ”A Sound of Music” er optaget, da 

familien Trapp boede der (altså i filmen).  

I filmen er der en sø, lige nedenfor selve slottet – det må vist 

tilskrives den 

kunstneriske frihed. 

Der findes nemlig 

slet ingen rigtige 

søer i nærheden, 

kun små parksøer. 

  

Lofer - med stenbelægning under campingvogn og solsejl.... 

...og græsplæne bagved – og god afstand til naboerne 

Fra Hellbrunn Slotspark NedTrapp-ning  
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Hellbrunn slotspark: 

Kodeordet for slotsparken er ’vand’ – ikke bare søer og springvand, som er så rigeligt til stede, 

men især de berømte Wasserspiele, som er skabt i starten af 1600-tallet af ”fyrstbiskop” Markus 

Sittikus von Hohenems, der var greve og lokal biskop for delstaten. Han var en rigtig spasmager, 

så han havde fået installeret små, skjulte springvand langs stierne, i spisebordet og sågar i stolene 

ved spisebordet, så hans gæster kunne aldrig vide sig sikre. Anlægget er nu blevet elektrificeret 

og er en stor turistattraktion. Billedet herunder: Spisebord og stole – alle med indlagt springvand. 

 

Vi tog en guidet tur. I vore dage er det turisterne, der er udsat 

for drillerierne, som styres af guiderne.  

Øverste billede til højre: Mekanisk dukketeater. 

Nederst til højre: Jagtspringvand. 

Nedenunder: Vandchikane. 

  



Volkskundemuseum (Folkloremuseum): 

Det var ikke planlagt, at vi skulle besøge museet, 

så vi gik lidt hurtigt igennem, selvom det rent faktisk 

var en lille perle, som varmt kan anbefales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herover: Små mennesker 

Til højre: Høj i hatten 

(det gælder vist både figurerne  

i baggrunden og Pia i forgrunden) 

Salzburg Zoo: 

Zoologisk have i Salzburg er på bagsiden afgrænset af klippe, som udgør en del af indhegningen. 

Det er således en lang og smal zoo, og dermed meget overskuelig. 

Øverst til højre: Brun bjørn 

Nederst til højre: Alpaca 

Herunder: Lemurerne er nysgerrige, men ikke ligeså påtrængende 

som i Ebeltoft Safari (Ree Park), hvor de springer op på skuldrene 

af folk, men det er en anden lemur-art. 

 

 

 



Fredag, den 31/7: To lokale seværdigheder ved Lofer 

Campingpladsens gæstekort gav gratis adgang til hulerne og en slugt lige syd for Lofer. 

Lamprechtshöhle 

Vel har vi set større hulesystemer på vores tidligere ferier, men disse små, for os ukendte huler 

imponerede os alligevel. 

 

 

Vorderkaserklamm 

Slugten ligger i forbindelse med en Orchide Erlebnis 

Weg, som vi gik ad, men de var naturligvis alle af-

blomstret her 

på den sidste 

dag i juli, men 

både orkide-

vejen og 

slugten var 

turen værd. 

Vorderkaserklamm er noget mindre end Lichtenberg-

klamm (ved St. Johann im Pongau), hvor vi var for 5 år 

siden, men absolut seværdig. 

 

 

 

 

 

  

Der er mørkt – og koldt – i hulerne, så man skal huske at tage 
overtøj med 



Lørdag, den 18: Loferer Alm 

Svævebanen fra byen Lofer er gratis for gæster på 

campingpladsen. Om sommeren går den kun til 

Loderbichel (ca. 1.000 moh.), men der kører 

minibusser resten af vejen op til Loferer Alm (ca. 

1.500 moh.), hvor vi gik rundt og klappede køer  

og spiste på Jausenstation Soder Kaser på 

Alm’en. I stedet for at tage bussen ned igen, vandrede vi til 

Loderbichel ad Wasserfallweg, en rute som var langt mere 

spændende, end vi havde ventet.  

Billederne: På Wasserfallweg er der både mange små 

vandfald, småsøer, skovstrækninger og engområder. 

 

Vi kom ned til svævebanen lige efter, den havde påbegyndt en times pause, så vi gik også de 

sidste 875 meter ned. Godt trætte fik vi derefter en velfortjent 

gang kaffe og Apfelstrudel på Forellenstube nede i Lofer.  

På vejen fra 

Lofer tog vi 

en lille afstik-

ker til en dal 

syd for Lofer, 

hvor vi så på 

valfartskirken, 

Maria Geburt.   



Søndag, den 2/8: Skiftedag. Farvel til Lofer – ankomst til Wernigerode, Harzen 

Vi forlod Lofer et par dage før vi ellers havde tænkt 

os. Den ene grund fremgår af billedet til højre, som 

er taget ud af vinduet fra vores campingvogn.  

Den anden grund er, at vi godt kunne tænke os at 

se en af bindingsværk-byerne i den østtyske del af 

Harzen. Valget stod mellem Quedlinburg og 

Wernigerode, og det blev den sidstnævnte, da vi på 

nettet fandt en campingplads lige syd for byen. 

Vores campingplads her i Lofer har sådan set været 

udmærket, selvom vi er mest til de små, enkle 

campingpladser. Pladsen ligger lige ned til Floden 

Saalach *), hvor man godt kan bade, hvis man er voksen og kan modstå strømmen. Børnefamilier 

kan tage i det nærliggende badeland (ikke i gåafstand), hvor campinggæster får rabat. 

 

*) Saalach er en biflod til Salzach (floden i Salzburg), som løber ud i Inn, som igen er en biflod til Donau. 

Campingpladsen i Wernigerode, Alte Waldmühle i Mühlental et par km syd for byen, var så 

forskellig fra campingpladsen i Lofer, som man overhovedet kan forestille sig. Her er der tale om 

en lille plads uden opdelte parceller, 

græsset er ikke blevet slået længe, og 

det hele ligger i forbindelse med et 

(nedlagt?) hotel og restaurant. Der var 

hver dag dækket fint op i den store 

restaurant, men vi så aldrig en gæst. 

Badeværelseskapaciteten var enorm, 

der var pænt rent, men det hele 

lugtede jordslået og hengemt. 

Vi kunne ikke rigtigt finde ud af, om 

hele etablissementet var ved at gå 

konkurs, eller om det netop var overtaget af nye mennesker, der 

prøvede at bringe stedet på fode igen. Det lyder umiddelbart 

negativt, men vi kunne egentlig godt lide at være der. Ja, måske 

lige bortset fra, at Pia og Ditte ikke turde gå alene på bade-

værelserne i den store, tomme sanitetsbygning, som gav dem 

associationer til filmen ”Ondskabens Hotel”. Ikke engang mulig-

heden for at møde Jack Nicholson gav dem mod til at gå derop!  

 

Billedet herunder er fra Alte Waldmühles hjemmeside, kopieret februar 2013, så det findes endnu. 

Den lange bygning til venstre er 

sanitetsbygningen, som også inde-

holder en (nedlagt?) wellness-

afdeling  og en bar med Hawaii-tema. 

Der er også hytteudlejning i forbind-

else med campingpladsen, men  hyt-

terne så også gamle og forsømte ud.  



Mandag-tirsdag, den 3-4/8: Wernigerode 

 

Selve byen ligger for foden af slotsbakken. Der er mange fine bindingsværkshuse, bl.a. rådhuset, 

og der er skulpturer og springvand i gaderne. 

  

 

 

Der er bindingsværkshuse overalt, og især gågaden, Marktstrasse, er rigt repræsenteret. Det er 

lykkedes for byen at gøre den vigtigste forretningsgade til et hyggeligt stræde, bl.a. ved at friholde 

den for alt for farvestrålende butiksfacader i f.eks. Netto-, BR- eller Matas-stil.  

Og så er der jo også springvandene og skulpturerne:  

Rådhuset – og marked 

Byens Glockenspiel – vi hørte både 

studentersangen ”Gaudeamus Igitur” og 

Mozarts Alla Turca-sonate 

Slottet og Slotsbakken i baggrunden Marktplatz 

Et par eksempler på bindingsværk i Wernigerode 



 

Onsdag, den 5/8: Goslar 

 

Når man nu er i området, er det ikke til at komme uden om Goslar, som vi besøgte, selvom vi var 

her for 4 år siden. I Goslar er der også skulpturer, bindingsværk og ikke mindst skiffer på husene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulpturer 

 i Goslar 

  

Herover: Skifferhus 
Til højre: Skiffer-stern  -  med søvngænger 



- og så er der naturligvis Goslars berømte klokkespil. Der er forestilling 4 gange om dagen: 

 

Temaet er minedrift gennem flere generationer. Sidste gang vi var her, besøgte vi bjergværket 

(museum) i Rammelsberg lige uden for Goslar (mod sydvest). Det kan absolut anbefales. 

Torsdag, den 6/8: Hjemtur 

Vi kørte hjem over Fyn i et stræk, da vi kun var 780 km hjemmefra. Campingpladsen i Wernige-

rode var som nævnt en speciel oplevelse. Vi gættede for sjov på, om hotellet måske var blevet 

benyttet af partitoppen i det tidligere Østtyskland – og ikke havde været brugt i mange år siden da. 

Pladsen tiltrak øjensynlig også specielle 

mennesker: Vores hollandske naboer til 

venstre havde både et specielt tagtelt og en 

Trabant Cabriolet. Det findes slet ikke, og 

de fortalte, at de selv havde bygget den om. 

 

Det var så vores første år, vi var på som-

merferie med campingvogn. Vi var alle 4 

enige om, at det havde været en success. 

Kærlig hilsen 

Pia og Jørgen (og Ditte og Mathias) 

lindkvist.nygaard@gmail.com 
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