
Telepensjonistene, Fornebu avd/Turkomiteen 

ttajf/24.10.20118 

Reiserapport fra tur til  

Bayern 15. – 19.10 2018. 
 

Turoperatør: FRAM v/Claudia Debrunner. 

Lokal guide: Reidun Alvestad-Aschenbrenner. 

Strålende vær hver dag. Usikker på om det skyltes FRAM eller Turkomiteen. 

 

Dag 1 – 15.10.2018 – München 
Vår eksklusive gruppe (22 deltakere) ble møtt i München av vår medreisende guide på turen, 

Reidun Hun viste seg å være makeløst kunnskapsrik om alt som kunne være relevant å vite om 

steder vi besøkte -og om en god del mer. Etter innsjekking på hotellet beså vi oss i Residenz, by-

slottet til en rekke hertuger og konger fra 1335 til 1918. Etter stadige utvidelser dekket taket før 

krigen (WWII) 23.000 kvm. Etter bombingene, 50 kvm.  

Anegalleriet i en av de flotte salene får fram at kongehus som ikke har aner tilbake til Karl den 

store, ikke er noe særlig til kongehus.  

I skattekammeret er den mest verdifulle kanskje antagelig en statuett av St Georg bestrødd med 

edelstener. 

Middag ble inntatt i Rådhuskjelleren. Reidun geleidet oss deretter til Hofbräuhaus, kanskje 

verdens mest omtalte øl-hall. I hvert fall Tysklands eldste øl-kjeller. Hvorfra alle fant veien hjem 

etter hvert. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 – 16.10.2018 - Zugspitze. 

Bussen brakte oss til Garmisch hvorfra en etter hvert tungtarbeidende tannstangbane fraktet oss 

det meste av veien opp til toppen gjennom en tunell i fjellet. Siste biten måtte vi over på 

svevebane. Fjellet er med sine 2.962 moh Tysklands høyeste. Utsikt til 4 land. Grensen til 

Østerrike går over toppen. I Østerrike er fjellet en meter høyere! (fordi de tar utgangspunkt i 

Middelhavet). Etter lunsj på toppen (i Østerrike) svevde vi ned i Østerrike (mye raskere enn 

tannstangbanen vi kom opp på tysk side. Deretter omvisning og egentid i Garmisch-

Partenkirchen. Dette var egentlig to byer men Hitler «lokket» (med Dachau) dem til å slå seg 

sammen i anledning OL. Dagen ble utmerket avsluttet på italiensk restaurant i München. 

 

 

 

 

 

 

 

St Georg, ca 1590. 

 

 

I Hofbräuhaus 

 

I svev mot toppen av Zugspitze 

 

På Zugspitze, 2.962 moh. 



Dag 3 – 17.10.2018 – Schloss Neue 

Herrenchimsee og Salzburg. 
Etter busstur til sjøen fikk vi oss en kort båttur ut til Herreninsel, øya hvor 

slottet ligger. Bayern var i en periode velsignet med en konge, Ludvig II (1845-

1886), som kanskje ikke var gal, men som i hvert fall oppførte seg slik. Han 

var og følte seg eneveldig, hadde dilla på slott, - tegnet slott om natta og sov 

om dagen. På slottet Neue Herrenchimsee brukte han mer penger enn på sine 

andre slott til sammen. 

Slottet var inspirert av Versaille og påbegynt i 1878. Speilsalen her overgår den 

i Versaille i størrelse (10 m lengre). I speilsalen er det 52 kandelabre og 33 

andre lysholdere med til sammen 7000 lys som det tok 70 tjenere en halv time 

å tenne. Her finnes både et soverom for statssaker og et privat soverom. Men så 

ble hans pengekiste tom (1885), byggingen stoppet (mindre enn halvveis 

ferdig). I 1886 ble kongen erklært gal og avsatt, og 

kanskje druknet i Herrenchimsee. Han tilbrakte ikke 

mer enn 10 dager på slottet her  (og ble sjelden sett 

siden han sov om dagen).  

Etter lunsj på det gamle slottet ble vi fraktet med båt 

og buss til Salzburg, Mozart fødeby,  hvor vi fikk en 

omvisning fulgt av litt tid på egenhånd. Deretter 

sjekket vi inn på hotell i Bad Reichenhall. 

 

 

 

 

 

 

Dag 4 – 18.10.2018 – Kehlsteinhaus (av 

amerikanerne kalt Ørneredet). 

 

 

Speilsalen 

 

Sal i Meissen porselen 



Bussen fraktet oss opp forbi Berchtesgade til Dokumentasjonssenteret i Obersalzberg. Hitler 

forelsket seg i Obersaltzberg og kjøpe seg et lite hus her. Etter hvert ble dette til det imponerende 

Berghof. De andre nazitoppene fulgte etter og fordrev andre innbyggerne (med teknikker som å 

rive taket av huset og true med Dachau). Hit valfartet tyskere for å se Hitler (og bokstavelig tilbe 

grusen han hadde gått på). Her ble det lagt planer og tatt beslutninger av stor rekkevidde, mens 

Førerens makt ble bygget opp og konsolidert. Personkultusen var enorm og konsekvensene 

likeså. Lite er igjen av Obersalzberg etter bombingene. 

 

Partilederen Martin Borman fikk ideen å gi Føreren en villa på en fjelltopp - 1.834, moh - med 

strålende utsikt. Tanken ble realisert av 3000 arbeidere på veldig kort tid – bygging av en 

vanskelig vei et langt stykke oppover, så en tunell inn i fjellet og en heis videre opp til villaen, 

Kehlsteinhaus. Byggearbeidene ble gjort unna på rekordtid, 13 måneder. Peisen var en gave fra 

Mussolini. Hitler var her ikke ofte (14 ganger), stort sett bare ved viktige besøk. Kanskje hadde 

han høydeskrekk?  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Med spesialbuss (6,5km, 24 grader stigning), tunnel 

(124 m) og heis (124 m) kom vi oss til Kehlsteinhaus, 

800 m over Obersalzberg. Etter en orientering om 

stedet og historien hadde vi passe mye fritid etterfulgt 

av lunsj i Kehlsteinhaus (enorm porsjon 

wienerschnitzel).  

Besøket til Kehlsteinhus var kanskje den største 

opplevelsen på turen. 

På veien tilbake til hotellet i Bad Reichenhall besøkte 

vi et spritbrenneri, hvor produksjonen var basert på en 

rot, Enzian, som med de nødvendige tillatelser måtte graves opp i naturparken. Det vanket rikelig 

med smaksprøver. Vi slapp å gå hjem til hotellet i Bad Reichenhall. 

Dag 5 – 19.10.2018 – München og hjem. 
Kongefamilien hadde selvfølgelig et sommerslott i München, 

Schloss Nümphenburgh, i tillegg til by-slottet Residenz. Og i 

dette sommerslottet fikk vi lunsj i Palmehuset. En 

standsmessig siste bespisning før hjemreisen.  

Men først var det besøk til kunstmuseet i Neue Pinakothek. 

Vår guide imponerte med sine kunnskaper om kunstverk og 

kunstnere – Goya, Monet, van Gogh og mange andre. 

Husets Munch var på utlån, men Johan Christian Dahl var 

der. Etter omvisningen så Reidun oss trygt av gårde til og på 

flyplassen. 

 

 

Messingheisen 

 

Reidun, vår guide på trappa til 

Ørneredet. 

 

 

Sommerslottet Nymphenburg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og alle var enige om at det hadde vært en svært interessant, godt planlagt og knirkefritt gjennomført 

tur.1 

                                                           
1 Reiserapporten er forfattet av turkomiteen. Den siste setningen er standardtekst så lenge komiteen 

selv skriver reiserapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunsj på Nümphenburg slott 

 

Johan Christian Dahl, 1817, Fredriksholm 

kanal i København med Christian IV’s 

bryggeri. 

 


