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På Kapitelplatz ved domkirken ser man fra Domkirken op på skulpturen ”Sphaera” og den
altdomminerende fæstning Hohensaltzburg.

Klassisk musik, moderne kunst og store
naturoplevelser i Østrig
Tekst og foto: Hans Ravn
hans.ravn@nordjyske.dk

E

t vindue står åben i sommervarmen og smuk klavermusik høres nede i de smalle gader. Der
øves til en af til sommerens store klassiske musikfestivaler. Lidt derfra
står to unge, dygtige violinspillere i
den velplejede Mirabell have midt i
Salzburg. De tjener lidt til deres konservatoriestudie.
Gademusikanternes musik bliver ofte blandet med kirkeklokker, som bimler i den gamle smukke by, der rummer
mere end 20 katolske kirker.
Byen har været religiøst centrum siden år 696, da det første kloster blev
grundlagt, og havde sin storhedstid fra
1500-tallet hvor de fyrstelige ærkebiskopper regerede byens som en bystat
og skabte de mange palæer, pladser og
kirker.
Der er ingen tvivl om, at vi er i Mozarts fødeby, og det bliver der gjort meget ud af at fortælle. Der er over 400
kulturelle begivenheder om året, hvoraf den klassiske musikfestival ”Salzburger Festspiele” sidst i juli er den
kendteste. Mozarts portræt ses overalt,
bysbarnet bliver brugt og misbrugt til
at sælge alt - lige fra gipsfigurer, øl, Tshirts, krus til de verdenskendte mozartkugler. De ægte mozartkugler
kommer fra konditor Fürst, og er i
modsætning til kopierne ikke pakket
ind i rødt men blåt papir, og de kan stadigvæk kun købes i den gamle Konditorei Fürst, hvor de bliver håndlavet.
Ikke alle kommer for at opleve Mozart. De mange amerikanske turister
kommer især til byen, fordi det var her
i området, at musicalen ”Sound of Music” blev optaget. Der er også jazzfestival og litteraturfestival. Mozarts fødeby emmer af musik og kultur.
Lille by, stor kunst
Med sine kun 150.000 indbyggere er
Salzburg en relativ lille storby med et
lille og meget overskueligt centrum.
Vandring på Schmittenhöhe med Zell am
see i bunden af dalen.
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Den gamle bydel er på Unescos liste
over verdens kulturarv og er centeret
omkring domkirken på den sydlige side af floden. En gåtur gennem de små
bilfri gader er en arkitektonisk fryd.
Der er skrappe krav til facader og skilte, og alt er velholdt og pænt.
Et godt sted at få et overblik over byen er, hvis man tager den stejle vej op
til Kapuzinerklostret, herfra er der den
flotteste, postkortsmukke udsigt over
byen. Salzburg er dog mere og andet
end klassisk musik, kirker og smukke
gader.
Moderne kunst i byen
På en vandring igennem byen møder
man nogle markante moderne kunstværker. På Kapitelplatz - lige ved domkirken - ser man skulpturen ”Sphaera”.
Den er omkring ni meter i højden. Den
forstiller en mandlig skikkelse, der står
afslappet på en gylden kugle. Sorte
bukser, hvid skjorte, neutral holdning
og udtryk. Manden kunne være en,
man kender, eller han kunne være
hvem som helst.
Lige ved floden Salzach, kan man
opleve værket ”Spirit of Mozart”. Det
består af en stol 15 meter højt til vejrs,
og 8 mindre stole, som forbipasserende så er inviteret til at bruge. Kunstneren ønskede at skabe et sted til fordybelse og til eftertanke, lige i hjertet af
Salzburg, midt i trafik og den hektiske,
pulserende travlhed i byen.
Hvert år siden 2002 har den private
kunstorganisation Salzburg Foundation fået en kendt, moderne kunstner til
at skabe en installation i det offentlige

rum. Det er nu blevet til 10 moderne
og stærkt omdiskuterede værker, som
alle er placeret på centrale steder i byen. Værkerne har ofte rusket op i Salzburgernes mere konservative holdning
til, hvad der bør være i den klassiske og
religiøse by. Der er dog som gæst ingen
tvivl om, at disse værker er med at at
give byen et mere moderne udtryk, og
de fremstår som stærke kontraster til
den gamle by.
Museum of Modern Art er også et besøg værd og har siden 2004 været placeret smukt over tagene i den gamle by
på kanten af den stejle Mönchsberg
klippe.
De seks millioner årlige turister, som
besøger byen, kan godt virke massivt,

og bliver man træt af mylderet, kan
man hurtigt komme ud i naturen. Et
godt sted er vinterskisportsstedet Zell
am See, som ligger omkring en times
kørsel fra Salzburg.
I lederhosen og dimdlkjoler
Der er dømt landsbystemning i Zeel
am See. Unge piger går rundt i dimdl
kjoler, som er inspireret af den traditionelle østrigske folkedragt, og mændenes lederhosen er ikke kun for sjov eller for de mange turisters skyld.
Østrigerne holder fast i traditionerne. Den klassiske musik fra Salzburg
trives fint og går her hånd i hånd med
Hansi Hinterseer og traditionel folkemusik. Byen ligger godt ned til søen,
som midt på sommeren lokker med op
til 24 grader varmt og rent badevand.
En god sommervandretur kan starte
med at tage en rigtig Porschetur til
Schmittenhöens top. Svævebanen har
nemlig verdens eneste gondol, som er
tegnet af det kendte bilmærkes designere. Turen slutter i 2000 meters højde, hvor der er mange gode afmærkede
vandreture videre rundt og ned til byen igen. Her er grønt og udsigten er
enestående. De sneklædte tinder omkring Kitsteinhorn, som med sine 3203
meter har en gletsjer med evigt sne kalder på nye udfordringer.
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Om vinteren er det store skisportssteder, men der er gjort meget for at
lokke sommerturisterne op på bjergene. Tre lifter bringer sommergæster op
til Gipfelwelt 3000 som er et besøgscenter med Salzburgerlands højeste
udsigtsplaform.
Vinden suser under ens fødder, højdeskrækken bliver udfordret, og man
bliver helt stille af respekt for den flotte udsigt og natur. Der er også panoramaudsigt over mod Hohe Tauern Nationalpark, hvor der er 266 bjergtinder
på over 3000 meter, deriblandt Grossglocker, der med min sine 3798 meter
er Østrigs højeste bjerg. Der er 200 højdemeter fra besøgscenteret og til top-

pen af Kitzsteinhorn, den kan bestiges
både med og uden guide. Turen tager
omkring en times tid.
Det er ikke længere muligt at stå på
sommerski, men der er hele sommeren
et lille kælkeområde hvor man gratis
kan låne bobslæder. Der er også gode
muligheder for at bliver udfordret på
tre mountainbikeruter af forskellig
sværhedsgrad. Der længste er 12 km
og har et højdespænd på 1500 meter,
og det er muligt at få sin cykel med liften op. Oplevelsesturismen om sommeren er i kraftig vækst i Østrig, og
mulighederne er mange i det naturskønne land, som de fleste danskere
mest kender fra skiferier.

Sådan kommer
du til Salzburg

I bil er der er knap 1400 km fra Aalborg til

Salzburg
Der er risiko for kø gennem Tyskland, og især
fra München til Salzburg
Der er ingen direkte fly hverken fra Aalborg
eller København til Salzburg, men mange
kombinations muligheder med Sas, Austrian
Airlines, Airberlin og Lufthansa.
http://www.austria.info/dk
http://www.salzburg.info/en
http://www.zellamsee-kaprun.com/da
http://www.kitzsteinhorn.at/dk

Få den ferie, du vil ha’!

Drømmer du om en afslappende ferie sydpå, har vi masser af skønne rejser til rigtigt gode priser.
Slå til nu, hvis ferien er lige om hjørnet! Du vælger selv præcis, hvor og hvordan du vil bo...
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Udsigt over
den gamle
bydel af Saltzburg, set fra
Kapuzinerklosteret.
Festung Hohensalzburg
er placeret
godt 100 meter over byen
og den store
domkirke er i
midten.

