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Bobilplass i Wismar var bestilt til den 11. september, men de 
fleste kom en dag før. 

Wismar er en nydelig gammel Hansaby med mange koselige 
Cafe’er og restauranter, mye historie og en hanseatisk 
arkitektur.

I to grupper av 10 biler startet vi kl.09.00 mot Werder ved 
Potsdam. Her kunne jeg ikke bestille, så vi måtte nok trekke 
oss litt sammen. Å holde av plass var ikke mulig, men det gikk 
bra til slutt. Noen gikk ut for å spise eller bare se seg rundt. I 
hovedgata rundt hjørnet lå det noen restauranter. Dessverre har 
ikke stedet tømmestasjon. Da måtte man kjøre til en camping-
plass som lå litt unna. 

Dagen etter gikk turen til Thierstein, en naturskjønn bobil-
plass med alle fasiliteter, til en pris av €6. Plassen var bestilt og 
eieren henviste oss til en liten eng der vi sto samlet. På kvelden 
gikk vi til det eneste lokalet som for tiden ble drevet av den 

Reiseberetning 
fra Camper Rally i 
Erding 2019
Forberedelsen til denne turen begynte 
egentlig allerede for to år siden. Den gang 
deltok vi for første gang. Vi ble ikke skuffet, 
opplevelsen var enorm og ga mersmak. 
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lokale idrettsforeningen. Med mat og noe å drikke ble det en 
hyggelig kveld. 

Dagen etter ble brukt til å utforske bygda. Her fantes det en 
kjøttforretning og en landhandler som også hadde bakervarer, 
samt en flott kirke og et tårn. Dessverre ble en av våre delta-
kere syk om natten og ble hentet med ambulanse. Turen endte 
her for ham og hans kone.                                                                                                          

Vi fortsatte til Bad Abbach, et offentlig badeanlegg, med en 
flott bobilparkering, der vi alle fikk plass. Været var fantastisk 
og vi satt ute nokså lenge om kvelden. Bad Abbach er en liten 
og koselig by og verd et besøk.

Innkjøring til festplassen i Erding skulle ikke være før kl.14 
dagen etter, derfor tok vi det helt med ro om morgenen. Før vi 

startet med de siste kilometerne, stoppet vi ved butikken uten-
for byen og provianterte. Mange var allerede kommet, da vi 
ankom. Etter at alle hadde rigget seg til og koblet seg til strøm, 
var det bare å slappe av med en ankers.

Et digert festtelt var satt opp med en «Biergarten» inntil, for 
uteservering. 

Som sist, hadde bakeren sin egen stand og solgte ferske 
rundstykker, brød og andre bakevarer hver morgen. En kunne 
også kjøpe pålegg og melk, for de som ikke hadde.

Mens de fleste var på utforskingstur i Erding, satt jeg i over 
tre timer og sorterte billetter, skrev ut konvolutter, klar til utde-
ling. Det var en del informasjon som skulle oversettes og gis til 
alle.

Inntog i teltetOpptog i Erding

Kos i Thierstein
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Erding ligger ca. 40 km fra München og har ca. 35 000 inn-
byggere. Münchens hovedflyplass er i nærheten. Erding fikk 
bystatus i 1228 av hertugen av Bayern. Det gikk dårlig for 
byen under 30-årskrigen, svenskene erobret byen to ganger, 
plyndret den og brant den ned. Dette førte til hungersnød og 
pestutbrudd. I siste år av krigen 1648 ble den hovedsete til den 
svenske generalen Carl Gustav Wrangel. Erding er også kjent 

for bryggeriet Erdinger, verdens største produsent av hveteøl 
(Weissbier).

Byens Festplass som vanligvis brukes til utstillinger og Fol-
kefest, var fylt opp med 448 bobiler. Avisa skrev: «Fugler som 
i disse dager flyr over plassen vil forundre seg. Fordi der hvor 
det vanligvis er en grønn eng og folkefestplassen, strekker seg 
et stort hvitt område, det er et hav bestående av bobiler».

På programmet sto mange fine 
turer. Den første turen 18. septem-
ber gikk til Chiemsee. Allerede kl. 
08.30 stod 12 busser klare, for å 
frakte gjestene til Chiemsee. Byen 
Prien var målet. 

I nydelig vær med Alpene i bak-
grunnen, seilte vi over til øya. 

Etter en fin spasertur gjennom 
et litte skogholt åpenbarte slottet 
seg i all sin prakt omgitt, av et 

Bayersk 
mat

Deilig med reddik og nyper.

Båt til Herrenchiemsee
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praktfullt hageanlegg med skulpturer og fontener. Ludwig II 
av Bayern etterlot seg mange flotte og kostbare slott. Han var 
en stor beundrer av Ludvig XIV av Frankrike. Herrenchiemsee 
er en etterligning av Versailles. Pengene strakk ikke til for å 
fullføre slottet. Men det som er ferdig er fantastisk. De ufer-
dige rommene blir brukt som galleri for moderne kunst. 

Da vi kom tilbake til Prien hadde vi tid til å sitte på ute- 
restaurant og se på livet. Turen tilbake til Erding gikk på lan-
deveien og små bygder.

Turen den 19. september gikk til «Donaudurchbruch», et 
engpass, et smalt stykke omgitt av fjell, der Donau bryter 
igjennom. 

Bussene stod klare og kjørte oss til Benediktiner Kloster 
Weltenburg, grunnlagt i år 620. Stedet er berømt for sin barok-
kirke bygget i 1720. 

Vi måtte gå ca. 15 min. etter at vi kom fram, men det var 
verd det. Her ventet vi på båten som skulle ta oss med til Kehl-
heim. Denne tiden brukte vi til å se oss rundt og på klosterkir-
ken. Som alle steder i Bayern hadde også dette klosteret et 
bryggeri og dermed uteservering. Det var mye å se på. Omsi-
der kom båten, og vi hadde en fin båttur på Donau i flott vær.

I Kehlheim ventet hyggelig guide på oss og førte oss rundt i 
byen. Masse historie fra kelterne til romertiden og fram til vår 
tid. Lengre enn hit kom ikke romerne, de klarte aldri å komme 
seg over Donau, forklarte guiden.

Etter to timer kunne vi endelig benke oss på torvet og kose 
oss med noe godt.

Dette var en lang og fin dag. Men den var ikke over. Da vi 
kom tilbake, var festteltet åpent for deltakerne, og vi okkuperte 
fem bord for vår felles middag. Her skulle det være nok til alle.

München, 
sentrum

Utsikt i Thierstein

Vår betjening

Kloster Weltenburg Can-Can damen Shantykoret
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På en lang, smal panne var det et utvalg av det bayerske 
kjøkken. Her var det bl.a. stekt svineknoke, stek, kjøttkaker, 
pølser, kartoffelknödel, Sauerkraut, rødkål og mye mer. 
Sammen med godt drikke og levende bayersk musikk, var det 
en god stemning rundt bordene.

Nå hadde vi kommet til fredag den 20.sept. Også i dag stod 
bussene klare og fraktet oss til München, Bayerns hovedstad, 
med 1,6 mill. innbyggere. For to år siden hadde vi to guider, nå 
fikk vi alle et sett øretelefoner, så alle kunne høre vår norske 
guide. Dette var mye lettere og mer komfortabelt for alle.

Guiden hentet oss fra busstoppet og vi vandret sammen mot 
bykjernen. Her gikk det på kryss og tvers på snarveier og gjen-
nom passasjer mot sentrum. 

Underveis fikk vi se Hotell Vier Jahreszeiten og Bayrischer 
Hof, der rike mennesker, statsoverhoder og kongelige, bor 
mens de er i byen. München er en by av interesse og forhenvæ-
rende kongeby, og har utrolig mye å by på. Vår vandring gjen-
nom byen var den samme som for to år siden. Operaplassen, 
Odeonsplass, Marienplass og Viktualienmarkt, der man kan 
kjøpe allslags varer. 

Her er det bilder fra de ulike håndverkslaugene som holder 
til i byen. Helt nederst er alle bryggeriene i München.

Plassen har også en populær Biergarten, så populær at vi 
ikke fikk plass der. 

Etter å ha hørt og sett på klokkespillet i rådhustårnet kl. 
12.00, var den guidete turen over, og jeg tok med de som ville 
til min favorittrestaurant «Donis’l» 

Her kan man få riktig gammeldagse bayerske retter til godt 
øl eller annet drikke. Vi koset oss her, og min private bysight-
seeing startet etter pausen. Veien gikk mot gamlebyen, og 
målet var Hofbräuhaus. Man kan ikke har vært i München uten 
å ha sett det berømte ølhuset. 

Hofbräuhaus am Platzl i München er en av verdens mest 
kjente ølstuer.

Bryggeriet Hofbräuhaus ble grunnlagt i 1597 av den bayer-
ske hertug Wilhelm V.  Etter at bryggeriet i 1897 ble flyttet til 
andre lokaler ble huset ombygd til ølstue. Under revolusjonen i 

Bayern etter første verdenskrig, ble den bayerske sovjetrepu-
blikk utropt i Hofbräuhaus 13. april 1919. Senere ble Hofbräu-
haus åsted for omdannelsen av Det tyske Arbeiderparti (DAP) 
til Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti (NSDAP) 24. 
februar 1920, da Adolf Hitler leste opp det nazistiske partipro-
grammet, det såkalte 25-punktsprogrammet (Wikipedia).

Lokalet i første etasje var overfylt, kelnere svevde gjennom 
salen med noen ganger 10 literkrus i hendene, mens andre bar 
store brett med ulike matretter på. Her var det liv og røre og 
veldig støyende. Det sies at det er 35 000 besøkende fra hele 
verden innom daglig. Det regnes med en årlig inntekt på et 

Uterestaurant, Viktualienmarkt Hopfen
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tosifret millionbeløp. Ta en tur neste gang du er i München.
Da vi kom tilbake til Erding var det nasjonenes inntog, med 

lands-og klubbflagg til åpning av treffet.  Mest franske etter-
fulgt av italienske, men også deltakere fra Polen, Ungarn, 
England, Norge, Luxembourg og noen få fra Tyskland. Selv 
om vi var en forholdsvis liten gruppe, 40 personer, vakte buna-
dene oppsikt og beundring. 

De franske damene danset Can Can. Et artig innslag hadde 
også engelskmennene som gikk utkledd som Riddere fra kors-
farertiden. I det hele var det en fin opplevelse. 

Toget endte i festteltet, der sopranen Bettina Singer hilste 
alle velkommen med å synge alle lands nasjonalhymner, rent 
og klart, helt fantastisk. Jeg fikk gåsehud. Da hun stemte i med 
«Ja vi elsker..» sang vi med av full hals. Vi, 40 personer, vi 
løftet ikke teltduken, men det gjorde franskmennene da Mar-
seillaisen ble framført. Italienerne ville ikke være dårligere. 
Det var mye moro og kjempestemning i teltet.

Etter alle velkomsttaler og kulturelle innslag, et sjantikor, 
bayersk folkedans og mye mer, ble det spilt opp til dans. Vi 
hadde en herlig kveld.

For både lørdag og søndag, vil jeg la bildene tale for seg. 
Lørdag var bryggerienes opptog som ble anført av «Münchner 
Kind’l», til minne om Munkene som grunnla byen.

Toget er 9 km langt og slynger seg gjennom Münchens gater. 
Det hele ender på «Wiesen», der ordføreren åpner det første 
ølfatet og erklærer Oktoberfesten for åpnet. De som ville, 
kunne gå på festplassen, men det var helt umulig, alt for mange 
mennesker. Våre deltakere snudde og fant heller et vannhull i 
nærheten der man kunne nyte noe å drikke og ta det med ro.

Søndag så vi på opptog med folkedrakter fra hele alperegio-
nen, ulike foreninger, laug og skytterforeninger, samt gjester 
fra Øst-Europa og Hellas i fine folkedrakter. Brannvesen og 
politiet hadde også noe å vise fram. Et fargerikt og morsomt 
syn.  

Tilbake i Erding ble det servert kaffe og kake i festteltet. Kl. 
18.00 samlet vi oss i teltet til avslutningsseremonien. Alle 
gruppene ble ropt opp etter tur, det ble gitt litt informasjon om 
gruppen og antall deltakere. Så ble det overrakt en pokal til 
minne om arrangementet. Takketaler og ros fra alle grupper i 
ulike språk bli gitt, til stor applaus. 

Et fantastisk danseshow fulgte deretter, umulig å beskrive 
med ord. Det var Erdings egen dansegruppe med medlemmer i 
alle aldre. 

Resten av kvelden gikk med til dans og hygge.
Mandag, siste dag sammen, tok vi en tur til Oktoberfesten. 

Bussen tok oss til festplassen kl. 12 og vi fikk plass i Arm-
brustschützens telt. 

Mange plasser var reserverte, men ikke før kl. 15.30 på etter-
middagen, og da var vi på vei tilbake til Erding. Men før det 
koset vi oss med en Mass (1 liter krus) og noe godt å spise, 
hørte på ordentlig bayersk oktoberfestmusikk og så på livet 
rundt oss.

Mange kjøpte seg «Tyroler-hatter» med eller uten fjær. Alle 
hadde det moro.

En tur rundt på plassen hørte med. Oktoberfest er ikke bare 
øltelt, det er også et kjempestort Tivoli med mange fasiliteter. 

Tilbake i Erding satt vi litt sammen, før alle hadde nok å 
henge fingrene i, med å forberede seg til kjøring dagen etter. 
Man hadde allerede begynt med å bygge ned teltet og gjøre 
plassen klar til neste arrangementet.

 Jeg vil takke alle for en herlig uke, med moro og glede. Om 
to år (2021), er vi invitert igjen og jeg håper mange vil bli med. 
Samtidig vil jeg takke Per Kr. Reinertsen, Egil Karlsen, Frank 
Johannessen, Terje Johannessen, som har bidratt med bilder.

Adrone M.S.Olafsen 174

Skulpturer i parken Trommekorps Fransk innslag

Festplass i 
Erding. Bildet 
fra Münchner 
Merkur.


