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Winter- Schifffahrt 
uf em Thunersee 

30.Jänner 2019 

Mir si nid sicher gsi, öb de das Agebot o Aklang fingi. Weder d Amäldige wo reihum itroffe si, hei das Unger-
nähme zu me ne Hype la wärde. 

Dr Morge het grauet, dr bleigraue Himmu isch töif ghanget, d Wätter- u d Rouchfahne si überall quer i dr Luft 
gstange u dr Wind het dr Schnee äbe so quer dür d Gägend tribe. Aber was söll’s, im Zug u de nachhär uf em 
Schiff isch ja gheizt un uf e Nahmittag isch besser Wätter agseit 
worde. 

Abgmacht hei mir also am Träffpunkt „Bahnhof Thun Vorplatz“. Mit 
em Bummler vo Bärn, mit de Schnällzüg vo äbe dert u o mit em 
Schnapper vo Frutige si na disch nah us allne Richtige Lüt zueche 
trappet. Schlussändlich hett me 15 Teilnähmer chönne zelle.  

Mi hett’s gly gmerkt, uf em Schiff isch zümftig gheizt worde. Bis 
sich alli a de reservierte Plätz gsädlet hei gha, hett’s eim scho fei e 
chli warm gmacht. 

Offebar chunnt das Agebot „Winter- Mittagsschiff“ vo dr BLS guet 
a, ds Schiff isch uf all Fäll guet bsetzt gsi. 

He lueg jitz, da fahrt d Alegistell v Thun drvo. Natürlich isch d Ländti blibe wo si gsi isch, abe ds Schiff hett sich 
glöst u isch dr Schadau zuegfahre. Jitz isch es a ds Bschtelle gange. Alli hei nämlich gfunge uf so ne re Fahrt 
gniessi me de nid nume d Gägend, nei on es Mittagässe ghöri zu dere runde Sach. Mi hett also ds Agebot stu-

diert us sich de entschide. Offebar hei alli richtig gwählt, 
me hett ömo vo niemerem ghört äs sig nid guet gsi. 

Natürlich hett me während allem Ässe u Trinke o d 
Ussicht nid usser Oug gla,, süsch hätt me ja eifach i dr 
nächschte Peiz chönne ga ässe. Dr Plan da zeigt d Fahrt-
route bis uf Interlaken ueche. 

Zeresch hei mir afe d Gägend u d Hüser uf em Wäg nach 
Hünibach vom Schiff us beobachtet; u scho si Erinnerige 
a üsi Wanderig vo Thun uf Oberhofe (Besuch MUMM) uf-
toucht. Mir hei d Schlösser vo Hilterfinge u de äbe Ober-

hofe vom Wasser us gseh,. Aber o die grossi Hängebrügg über e Guntebach zwüsche Äschle u Sigriswil isch 
üs nid verborge blibe.  

Was me scho länger vermuetet hett isch uf dr Überfahrt nach Spiez wahr worde. Ds Schneegstöber a dr Stock-
horn- Chötti het jitze bis zu üs häre möge. Churz aber heftig isch ds Wiss über e See gwürblet. Glichzytig hett 
am angere Ufer ds Heiligeschwändi obe d Sunne gschune. Aber das isch e churzi Sach worde, scho gäge 
Fulesee isch die Sach erlediget gsi.  
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Jitze hett ds Schiff widerume d Seesite gwächslet u Merlige 
apeilet. Obwohl d Fahne uf em Schiff ständig quer zur Fahrtrich-
tig gstangen isch, isch es uf em Schiff schön ruhehig blibe. Höch 
über em See het me dr Sändemascht uf em Niederhorn chönne 
usmache, im Justistal bis hingere a d Sichle hett’s zünftig 
Schnee gha. 

De d Ländti Beatebucht mit dr Standseilbahn uf Beatebärg 
ueche u de ume gross Felsen ume Richtig Sundlouene. Dä Fels-
zang wo i dr nächschte Zyt muess wäg grumt wärde hett me 
guet chönne gseh. Me hett aber o chönne gseh, dass am Bea-

tebärg wit a ds Niederhorn ufe ke Schnee glägen isch (starchi Sunnsite).  

Witer isch ds Schiff zum Neuhus gfahre, ds Hotäll hett zimli zue usgseh u vo de vile Wohnwäge wo dert im 
Summer umestöh isch o nüt ds gseh gsi. Mit e re grosse Schleife hei mir drnah dr Kanal agstüret won üs a üses 
vorläufige Reiseziel Interlake Wescht het sölle fühere. 

Ds Ässe isch längscht verbi, ds Kaffi isch gnosse u d Rächnige si o zahlt gsi, also hett me sich chönne alege u 
zum Usstige parat mache. Dusse uf em Pierr hei mir afa 
disskutiere was jitze o söll ga. Die wo momäntan schlächt 
ds Fuess si gsi, hei beschlosse sie nähmi diräkt dr 
nächscht Zug nidsi. De hett’s settegi gha, die hei unbe-
dingt no es Zvieri a dr Höhimatte wölle gniesse. Dr grösser 
Teil vo dr Reisegsellschaft isch aber einig gsi mir wanderi 
jetze no am Kanal na i Oschte vo Interlake. Uf dr 
Schattsite hett’s trochene Neuschnee gha wo so richtig 
schön knischteret hett. Vo däm isch de nach em Über-
quere vo dr Aare über e Stäg uf dr Sunnsite nüt me ds 
gspürre gsi. Well d Sunne het möge düretrücke, het me 
scho fasch müese die warmi Jagge abzieh. In e re guete 
Halbstund hei mir dr Bahnhof „Interlake Oscht“ erreicht wo 
dr ICE uf Frankfurt am Main uf üs gwartet het.  MS „Schilthorn“ mit 140 Plät 

Bim heifahre isch es änlich gange wie am Morge. Ds Spiez si die Erschte us- u umgstige, ds Thun hei die 
Nächschte dr Zug gwächslet u dr Räschte isch de mit däm „Frankfurter“ no ga Bärn graaset. Dert hei sich o die 
paari i alli Winde verstreut u dr Heiwäg aträtte. z 

Das Ungernähme isch e gueti Sach gsi. Was hätt me süsch bi däm am Morge no garschtige Mittwuchs- Wätter 
gmacht? Me wär wahrschienlich daheim i dr warme Stube hinger em Ofe blibe hocke u hätti uf besseri Zyte 
planget. 
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