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Vinterferie – Skiferie - Krimmlerfälle 

Søndag d. 5. februar – tirsdag d. 14. februar 2012 
 

Mogens og Rita 

. 

. 

. 

. 

Og pludselig også Lone, Jacob, Oscar og Astrid! 
 

 

 

 



1. dag - søndag d. 5. februar 2012 

Afgang Kerteminde kl. 13.31. 

 

Bilen er læsset med ski udstyr og hygge til toget. Mogens og jeg skal til Krimml. 

DB-Autozug afgår fra Hamburg kl. 20.35. 

 

Æv, jeg er blevet forkølet. 

 

2. dag mandag d. 6. februar 2012 

’Brotchen frisch aus Würzburg’, sagde togmanden kl. 05.30, da morgenkaffen blev serveret, 1 times 

rejse fra München. Og det var dejligt med kaffe og Brotchen, og godt var det, at lægge et par skiver 

medbragt god ost på brødet! 

 

Vi har sovet dejligt. 

 

Bilen var frossen.. både ude og inde. Så det tog lidt tid at få den tøet op, så den kunne køre ned af toget.  

 

Det frøs - 19°. Det var koldt! 

 

Pludselig, mens vi kørte 130 km/t på motorvejen, begyndte RAV’en at hugge i det og tabe fart, som om 

den ikke fik brændstof nok. Underlig og lidt ubehagelig oplevelse, som dog aftog, da vi havde tanket.  

 

Men så, da vi kravlede op af de små, smalle, snoede bjergveje til Pass Thurn, ja, så var den gal igen. Og 

nu tog farten næsten helt af. Vi kørte nu med 30-40 km/t, og var da spændte på, hvor langt vi kunne 

komme.  

 



 

Vi nåede dog helt til Krimml, mest i sneglefart, og på den lille tankstation vidste de præcis, hvad vi 

manglede.. ’Diesel Fliess’. 

 

Vi blev budt så hjerteligt velkommen på Krimmlerfälle af den gamle Frau Schöppl. Vi fik vort værelse, 

og så blev det tiden at hente bagage ind fra bilen. 

 

Og så skete der noget fuldstændig uforklarligt…. 

 

En Saab svinger ind og holder ved siden af RAV’en. Og for sjov siger Mogens ’Der kommer Jacob.’ 

jeg kigger på nummerpladen og kigger ind i bilen, og ser lige ind i Lones glade, smilende ansigt og 

dejlige øjne… og jeg fatter ikke en brik! 

 

Jeg er fuldstændig lamslået, hjernen er slået fra, jeg kunne ikke tænke, ikke reagere, ej heller snakke. 

For det hænger jo slet ikke sammen.  

 

Lone, Jacob, Oscar og Astrid vælter ud af bilen, og siger, at de da oss' vil på skiferie!!! 

 

Det var en enestående overraskelse, og der gik rigtig længe, inden jeg kunne tænke klart og tage imod. 

’Jamen, jamen, I er da ikke her, hvordan går det til?’ 

 

Øj, hvor de morede sig, og grinede. Sikken hemmelighed, de har gemt på! 

 

Lone havde givet os en pakke med, som vi først måtte åbne på vores hotelværelse… 

Det viste sig, at den indeholdt en flaske champagne og 4 champagneglas! 

 

Det blev til ren familiehygge resten af dagen incl. en dejlig tur i swimmingpoolen. 

 

PS! Husk aldrig at købe husets vin! For ikke at genere nogen, så tog vi den med op på værelset og 

hældte resten ud! Og så var det endda en 1 liters flaske. 



3. dag tirsdag d. 7. februar 2012 

Det har sneet lidt i nat. Vi starter på et overskyet bjerg i -15° C. Heldigvis er der ingen vind, og det kla-

rer også lidt op i løbet af dagen. 

 

Det gik så fint med begge børn. Go’ ski dag! 

 

4. dag onsdag d. 8. februar 2012 

Sol, sol, og blå himmel. Ingen vind. Hvilken herlig solskins ski dag! 

 

Handalm, både den røde og den sorte piste var vidunderlig. 

 

Og selvfølgelig lykkedes det, at få solskinshjørnet oppe ved Herman, og her sad Lone og jeg over med 

næsen i solen, snakkede, drak Jägerthe og ’spiste’ æggelikør med rom og flødeskum. Godt vi kun skulle 

dele én!  

 

5. dag torsdag d. 9. februar 2012 

Martin har sendt sin kontrakt pr. mail til Mogens til gennemsyn. Har fået tilbudt job ved en virksomhed, 

der producerer partikelfiltre til lastbiler. Vist ikke helt ønskejobbet, men dog et job. 

 

Vejret ser lidt grumset ud, det er ikke rigtig klart, håber på bare en smule solskin også i dag. 

Men overskyet og koldt! Svært at skelne konturer. 

 

Jeg har svært ved at få ordenligt luft i dag på grund af min forkølelse. Vi enes om at tage tidligt hjem på 

hotellet og slappe af. 

 

Og det var dejligt. Hvile, læse, sove, rødvin og hyggesnak på værelse 7. Og nu kl. 18.15 er Mogens og 

Oscar i gang med at se Jurassic Park på computeren. Om et kvarter er der Italiensk Buffet i Restau-

ranten. 





6. dag fredag d. 10. februar 2012 

Åh, en dejlig ski dag. Solen tittede lige nok frem til, at vi kunne se konturer. Det har kørt rigtig godt for 

os alle sammen. Herlige ture i Handalm, også på den sorte, og alle andre steder. 

 

 I morges et fint lag pulversne. I eftermiddag var 

Half Pipen et hit! 

Godt Morfar havde medbragt små ’varme brikker’ 

til kolde hænder og føder. Sad udenfor i sol ved 

Plattenalm. 

 

Astrid har fræset hele dagen. Har ikke længere 

brug for Morfars hjælp! 

 

Hov, glemte helt at skrive, at vi i dag som 

stamgæster, fik en Obstler med cocktailbær på 

Herman. Først kom Mogens med sådan en om-

gang… og da Lone var oppe at handle lidt senere, 

ja, så kom hun også ned med ’Obstler på husets 

regning’. Vi morede os kosteligt. 

 

7. dag lørdag d. 11. februar 2012 

Det blev en herlig solrig formiddag med skønne 

ture i Handalm, trods - 15° C. Børnene frøs og 

kørte på Herman sammen med Lone. 

 

Det blev blot til få ture efter frokost på Half Pip-

en, og så var vi alle mere eller mindre kolde, for 

solen var forsvundet bag et tykt lag skyer. Den 

kolde vind blæste lige igennem os. Føj, det var 

koldt! 

 

På trods af kulden og vinden, så dog alligevel en 

forbavsende dejlig ski dag. 



8. dag søndag d. 12. februar 2012 

’- 12° C + sne + lidt sol’, siger Mogens, der checker DMI.  

Vi skal i dag vurdere på liftkort for de sidste 2 dage! 

 

Nu skyper Mogens med Anna og Arthur, kl. er 7.20. 

 

Det blev en dejlig ski dag, især formiddagen nød vi i Handalm. Det var koldt i dag igen, - 15° C, så vi 

måtte varme os hos Herman.  

 

Jeg faldt i snak med ’en gammel knark’ med ski tøj på. Det viste sig, at han var på tur med sin ski club. 

Familien gad ikke længere stå på ski. Han var 81 år. Imponerende! 

 

Sikke mange ski år vi stadig har til gode, for så er 62 og 64 år jo ingen alder! 

 

Mogens har checket mail. Der er nogen, der er interesseret i at købe vores hus! Hva’ mon det ender med? 

Aurora er også sat til salg. 

 

(Efterskrift: Vi bor stadig i 2020 i vores hus med den skønneste beliggenhed. Vi har egentlig ikke rigtig 

lyst til at sælge. Aurora blev solgt i 2017 og udskiftet med en autocamper.) 

 

 

9. dag mandag d. 13. februar 2012 

’Auf wiedersehen in Hochkrimml’ stod der på skiltet, da vi kørte ud fra P-pladsen, og ned af bjerget for 

sidste gang på denne ferie. Og ja, vi siger gerne på gensyn! 

 

I morges tog Lone, Jacob, Oscar og Astrid afsted. De kører hele 

vejen hjem. 

 

Vi tog nogle dejlige formiddags ture i Handalm. Fræsede rask af-

sted både på den sorte og den røde. 

 

Efter frokostpause hos Herman blev det overskyet og rigtig svært 

at køre på ski. Så vi tog en sidste kop ’Schilehrer’ kaffee hos Her-

man, hilste af med et par stykker, takkede nej til afskeds Obstler og 

blev budt velkommen tilbage igen. Dejligt! 

 

Nu er klokken 19.30, vi sidder ved DB-Autozug i München og 

venter på at loade. 

 

Det har været rigtig koldt i dag igen, og sidst på køreturen til Mün-

chen fik vi snevejr. 

 

Vi fandt ud af, at på den anden side af perronen i München, er der 

en hel underjordisk ’by’ med masser af ’to-go’ spise: pizza, boller, 

m.m. samt kiosk og apotek. 

 

På Krimmlerfälle købte jeg et smukt lyseblåt sten hjerte til minde om en dejlig overraskelses skitur med 

familien fra Hjerting. Jacob har haft det rigtig godt. 

 

 

Dagbogen blev renskrevet i 

Kerteminde, d. 12. marts 2020 

 

(den dag, da Corona virussen lukkede Danmark ned) 

 

 








