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Den danske ridderen Briccus var på
vei hjem fra Konstantinopel med
litt av Kristi blod i en ﬂaske da han
ble tatt av et snøskred ved foten av
Østerrikes høyeste fjell, skal man tro
sagnet.

I

siste halvdel av 1400-tallet ble St.Vinzenz-kirken
bygget på omtrent samme sted, hvor relikviet
av blodet og Briccus’ levninger fortsatt skal
oppbevares, og rundt denne oppsto den idylliske
landsbyen Heiligenblut (oversatt: hellig blod).
Opprinnelig et gullgraverområde, Heiligenblut er
et ypperlig utgangspunkt for fjellturer av ymse slag,
enten man foretrekker ski, fjellheis, terrengsykkel
eller beina. Men det finnes en annen og kanskje
vel så viktig attraksjon like ved: Grossglockner
Hochalpenstrasse.
Siden 1935 har Østerrikes antatt mest berømte
alpevei snodd seg fram mellom Bruck i nord og
Heiligenblut i sør, en veistrekning som byr på 36
hårnålssvinger og 48 km kjøreglede. Selskapet som
vedlikeholder strekningen, finansiert av bompenger,
har skjønt et par ting: Man betaler ikke for én
passering, den billigste billetten gjelder ubegrenset
for en dag (og gir betydelig rabatt neste dag). Til
vedlikehold og nyasfalteringer i svinger bruker
man en type veidekke med spesielt godt grep. Flere
utsiktspunkter er utbygd med både servering og
reservert motorsykkelparkering (det finnes endog
låsbare skap), perfekt for dagsturer med lunch
underveis.
Blant nordmenn har det vært en ikke alt for utbredt
tradisjon å kjøre denne alpeveien og overnatte på
Nationalpark-Camping Alm Casino i Heiligenblut.
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Denne tradisjonen var det egentlig våre naboer i øst
som startet. Svenskene har holdt på med dette siden
70-tallet, og antallet nådde rekorden i 1983 da FIM
Rally også var i Østerrike, med hele 1200 svenske
motorsyklister på Alm Casino! De senere årene har
nordmenn dominert (dog ikke i nærheten av slike
antall), men svenskene begynner å komme tilbake
– typisk de samme menneskene som før, nå ferdige
med hva som enn holdt dem hjemme.
Noen motorsyklister foretrekker tak over
hodet når de skal sove, og på akkurat det punktet
kommer en campingplass gjerne til kort, uansett
hvor god mat og drikke den har og hvor hyggelig
vertskapet er. Og i en landsby hvor turistnæringen
i dag står sentralt, finnes det naturligvis også
annen overnatting. Oppe i sentrum er det rikelig
med hoteller, mens man finner flere pensjonater i
nærheten av campingplassen. Om vi skal anbefale
noe til de som helst ikke vil slå opp teltet, driver
Josefs fetter Pensionat Edelweiss like nedenfor Alm
Casino (foruten et lite drosjeselskap). Både han og
faren kjører motorsykkel. Skulle det være fullt der,
finnes det flere litt lenger ned.
Det året vi overnattet på hotell Lärchenhof
nærmere sentrum (pensjonatene var fulle), fikk vi
ordre om å ringe Alm Casino når vi var klare for
middag, og deretter ble vi hentet i bil. Hvor mange
campingplasser eller restauranter yter den slags
service? Men på den annen side, det er vel heller
ikke så mange campingplasser som har byens beste
kjøkken, eller behandler gjestene som gamle venner.
Svingete veier og god mat og drikke i hyggelige
omgivelser er sikkert nok for mange, men oppholder
man seg først i Heiligenblut kan også en tur med
fjellheisen varmt anbefales. Bergbahn Heiligenblut
tar deg opp til 2600 moh hvor det finnes en kafé og
turstier med spektakulær utsikt. Ha bare i bakhodet
at shorts og T-skjorte ikke alltid duger i den høyden.

Treff

Artikkelforfatteren sammen med vertskapet på Alm
Casino. Fra venstre: Sepp, Roswitha og Josef Fleissner.

Heiligenblut – litt historikk

Mesteparten av campingplassen er bak restauranten, men noen foretrekker dette lille hjørnet, som våre norske venner
på bildet. Nærhet til strøm for ladere og slikt gjør tilværelsen litt enklere – man har tydeligvis vært på tur før.
Kaiser-Franz-Josefs-höhe ved Pasterze-breen er godt tilrettelagt for
motorsyklister. Området på bildet er reservert motorsykkelparkering,
og like utenfor til høyre finnes låsbare skap for kjøreutstyr (gratis,
nøkkel i bytte for en mynt og omvendt). I bakgrunnen troner selveste
Grossglockner (3798 moh), bokstavelig talt med hodet i skyene.

Bjucken sier:
Gordon fra Östersund og et par andre
dro tilfeldigvis innom Heiligenblut og
Alm Casino en gang tidlig på 70-tallet.
De fortalte hvor ﬁnt det var, og i 1975
dro Bjucken fra SMC dit for første gang.
På den tiden hadde SMC en gratisside i
Allt om MC, og man skrev en melding til
svenske motorsyklister om å møtes der
på en bestemt dato. Det kom mye folk
og i 1978 avholdt SMC det første treffet
på Alm Casino Camping. Det kom mer
enn 300 svenske motorsyklister. I 1978
hadde man et spesialarrangement som
varte en hel uke. Jungeltelegrafen gikk og
Heiligenblut/Grossglockner ble et svært
populært reisemål. I 1983 var FIM Rally
i Østerrike og Franz på Alm Casino ville
benytte anledningen til å gi noe tilbake til
alle de svenske motorsyklistene som hadde
lagt igjen penger hos ham i mer enn 10 år.
Derfor bød han alle svenske motorsyklister,
både de som var på FIM og andre, på gratis
pølse og øl. Franz ventet storinnrykk og
trykket opp 400 «treffmerker». Det kom
1200 motorsyklister! De senere årene
har de som «vanket» på Alm Casino på
70-tallet begynt å komme tilbake - nå med
campingvogn og hele familien.

Info:

Veien til Alm Casino:
Kjør rett fram gjennom sentrum av
Heiligenblut, ned bakken til veien
svinger tilbake mot venstre. Ta av til
høyre i svingen (merket ”Camping”
i veibanen), kjør over broen, og følg
deretter veien (Hadergasse) til venstre.
Heiligenblut på web:
www.heiligenblut.at
Grossglockner Hochalpenstrasse
på web: www.grossglockner.at
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