
Österrikeresan 
50 glada pensionärer från SPF Rönnen har varit på resa till Österrike och sett sig omkring på olika 
intressanta platser. 
Det började med att deltagarna med flyg via Arlanda åkte vidare till Köpenhamn. Där väntade 
våran buss som tog oss till Lübeck som var målet första resedagen. Andra dagen väntade en 95-
milaresa-till Uttendorf - resans mål. Under kvällen när vi närmade sig Österrikegränsen fick vi 
uppleva ett mäktigt åskväder med regn, hagel och massor med blixtar. Väl framme i Uttendorf 
inkvarterades vi och intog en sen middag och en natts sömn. På morgonen vaknade vi och blev 
hänförda över utsikten och den vackra naturen. 
Första utflykten gick ned den smalspåriga järnvägen till Zell am See. Där fick vi tillfälle att bekanta 
sig med staden ett par timmar, innan bussfärden inleddes till Kaprun, en dammanläggning som 
börjades anläggas under 30-talet och var färdigställd 1955. 
Dagen därpå var Salzburg mål för utflykten. En svenskfödd gudie visade oss runt i staden som 
bland annat är WA Mozarts födelsestad. Här spelades delar av filmen Sound of Music in. 
Tredje dagen blev en rejäl bussklättring upp mot Großglockner, Österrikes 
högsta berg, som har en höjd på 3798 m. Den högsta punkten på vägen dit, Fuscher Törl ligger på 
2428m, en stigning på 1623m på 20 km. Bussen klättrade inte ända upp men väl 
till Kaiser Franz Josefs Haus, där fick vi stifta bekantskap med Murmeldjur. Det är ett social djur, 
stor som en bäver och poserar gärna, speciellt om den blir bjuden på 
t.e.x. sockerkaka. 
Fjärde dagen bjöd Uttendorf på lite regn och en lokal skördefest med marknadsstånd, 
paraderande musikkårer, alpjägare, en parad av människor, djur och maskiner 
som visade traditionella aktiviteter som ingår i det österrikiska lantbruket. 
Femte dagen blev ytterligen en bussklättring upp till Örnnästet, "Hohen Werfen" som var Hitlers 
ointagliga tillhåll som han fick som 50års present. En turistfälla som sommartid tar emot 3000 
turister varje dag. Dagens utflykt avslutades med ett besök vid Krimmlerské vattenfall, det största 
fria i Österrike. 
Sedan återstod två resdagar, mestadels på Autobahn genom Tyskland, danska 
Lolland och Själland till Kastrup. Därefter flyg via Arlanda till Luleå. 
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Nu börjar resan 



 
På väg till flyget 

 
Flickor bak i bussen, Barbro och Gunnel 



 
Övernattning i Lubeck 

 
Var är winersnitzeln 



 
Vi väntar 

 
Vårat hotell i Uttendorf 



 
Bergsodlingar 

 
Väntan på bussen 



 
Så ska en balkong se ut 

 
Dammanläggning 



 
Lite sång i väntan på bussen 

 
Sven Ingrid och Lennart 



 
Grossglockner, Österrikes högsta berg, till vänster i bild 

 
Edelweiss 



 
På väg till alphyddans fähus för grillning 

 
Underhållning i fähuset 



 
Parad på torget 

 
Ingången till Örnnästet 



 
Uppe på Örnnästet 

 


