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Skiferie 24. januar – 2. februar 2013 

Haus Elizabeth, Hochkrimml 

 

Ann, Arthur, Anna, Mogens og Rita 

 
1. dag fredag d. 25. januar 2013 

Afgang Kerteminde kl. 13.21 

Frostvejr - 2° C, overskyet, småbitte snefnug i luften. 

 

Farmor! Netop kommet hjem fra sygehus efter svær operation i tarmen, nu med stomi. 

 

Det var svært at have tillid til, at tilsyn, omsorg og pleje fra Hjemmeplejen ville komme til at fungere. Helt 

til sidste øjeblik var vi indstillet på, at Mogens måske var nødt til at blive hjemme, og være talsmand for 

Farmor.  

 

Farmor syntes at al den snak om pasning og pleje gik henover hovedet på hende, og alle de mennesker, 

der kom og gik. Hun kunne ikke følge med. Det går for stærkt, sagde hun, og det hun forstod, var glemt en 

time senere. 

 

Sidste møde med læge og sygeplejerske hos Farmor kl. 13.00. Ann var med Mogens deroppe. Da de kom 

hjem kunne jeg se på dem, at Mogens tog med os på skiferie. 

 

Heldigvis var bilen pakket med det meste, så hurtigt ind med de sidste tøj- og madtasker og så afsted. 



Anna siger: ”Det var guldmåne i går… og nu kan jeg se den igen.!”  Kl. er ca. 17.00. 

 

HUSK afkørsel 28. 

Det er bare mærkeligt, at der ikke står noget nummer 28! 

Men den er go’ nok! 

 

Vi skal med DB-Autozug fra Hamborg-Altona i aften. Vi er i god tid, vejene er fine, og vi når at handle 

vingummi, Smarties og Schnecken hos Fleggaard inden vi lander ved DB-Autozug. Inden vi skal loade, 

hygger vi med brugsens flutes med kylling+bacon og diverse lækkerier. 

 

Mogens er den, der skal køre bilen på togvognen, resten af os venter på perronen, på at vores togstamme 

skal ankomme.  

 

Det er mens vi står der og venter, at der sker noget tragisk og forstemmende.  

 

Der var en mand, der døde af hjertestop på perronen, mens vi ventede på at loade. Der blev givet hjer-

temassage i lang, lang tid, syntes næsten som en time, inden ambulancen kom, og meget stille kørte væk. 

 

Vi gik lidt væk og skærmede børnene på bedste vis for denne oplevelse af at livet er skrøbeligt. 

 

Men livet gik videre for os. Vel inde i vores egen hyggekupe, glædede vi os over, at vi kunne hygge 

sammen. Der blev hygget igennem med rødvin, cheddarost, druer og dronningemandler. 

 

Anna og Arthur lagde billet ind på at sove i øverste køje under vild jubel. Det var vist sjovt at være så 

højt oppe, blive puttet og ligge og høre de voksne hyggesnakke. Det blev en herlig afslappende aften, 

som vi rigtig trængte til efter en lang anspændt uge med Farmors forløb. 

 



2. dag lørdag d. 26. februar 2013 

Ganske fin nat i toget … som Ann sagde: ”Dem, der skulle snorke, de gjorde det”! 

 

Nu er kl. 9.30. Vi kører i strålende solskin igennem Kitzbühel, stadig skyer og dis rundt om de sneklædte 

bjerge. Sikke solen varmer og skinner i den hvide sne - 11° C. 

 

HUSK at få solbriller og solkasket med ind i bilen! 

 

Vi er på vej til Merkur i Mittersill. Der blev handlet igennem.. og vi fik sat 3-4 personaler i gang med at 

finde en flaske Blauburgunder! Pludselig kom én af dem løbende med et stort smil og en flaske i hånden! 

Den skal nydes.  

 

Faktisk så handlede vi så meget, at det blev til to papkasser, og et kort øjeblik så ’bilpakkemanden’ helt 

skæv ud i hovedet. For hvor i alverden skulle de kasser v ære i en bil, der i forvejen var pakket til briste-

punktet? Det gik, og så blev det til pizza, inden vi ad de smalle snoede bjergveje kørte til Königsleiten og 

fik nøglen til lejligheden.  

 

Vi skulle lige testes en enkelt gang, da Avensis’en fedtede rundt på en stejl, sneglat smal vej, da vi kørte 

forkert! Uha – der blev helt stille i bilen! 

 

Kl. 13.10 lukkede vi døren op til vores hjørnelejlighed i Haus Elizabeth (Top 111) med udsigt til begge 

sider. Skønne sneklædte bjerge og dale, og i aften en helt fantastisk ’Guldmåne’. 

 

Vi er så tilfredse med lejligheden, om end, der er lidt fodkoldt. Fantastisk udsigt, og så tæt, tæt på liften. 

 

Ann og Anna lavede dejlig pizza, hvor dejen blev rullet ud med en termokande! Godt trætte gik vi alle 

meget tidligt i seng, og sov godt hele natten. 

 

Glemte jo helt at fortælle, at 3 x A var hos Patterer og leje ski, støvler, stave og hjelme. Og så nåede Anna 

og Arthur at få nogle herlige små bitte ture på Filzstein bakken. 

 

Det var helt fantastisk, begge børn havde utrolig fin fornemmelse for, hvordan man skulle stå på skiene 

og gled flot ned ad bakken begge to – flere gange. Sikke strålende glade øjne og Anna udbrød: ”Jeg står 

på ski!” 



3. dag søndag d. 27. februar 2013 

Helt fantastisk smuk morgenrøde ned over dalen, og nu kl. 9.15 skinner solen fra en blå himmel! 

 

Det blev til mange herlige skiture. Begge børn kom op med tallerkenliften, skiftevis med Morfar og Mor, 

og så ellers mellem benene eller i snor ned af bjerget. 

 

Der var nogen, der svedte og svedte. Nogen gik ’sukkerkolde’ og trænge til cola og fritter i Filzstein Res-

tauranten, vel at mærke på bænken udenfor i den dejligste sol. 

 

Ca. kl. 12.30 ville vi alle til Herman og det gik rigtig godt. Anna sang ’Herman, Herman’ hele i liften op 

til Herman, og så fik til cola, fritter, chokolade, gullasch suppe og Glühwein. 

 

Morfar sad over sammen med børnene, Ann og jeg fræsede i solen i Handalm. Så sad jeg over. Børnene 

spiste chokolade, spillede spil, og så Rasmus Klump film. 

 

Dagens sidste tur ned fra Herman og ned af Filzstein pisten, og så var alle trætte og meget glade. Ja, det 

vil sige, Anna var faktisk ikke færdig med at stå på ski. Tårerne sprøjtede ud af øjnene, da det gik op for 

hende, at vi ikke skulle over til og op med tallerkenliften mere i dag. 

 



Arthur fik lært at stå skråt op ad bjerget, og kørte mega sejt ned af Filzstein.  

 

Der var flere sjove styrt i dag. 

 

Anna råbte ’jeg falder’ og så lagde hun sig, og Ann, der kom lige bagefter, måtte nærmest køre henover 

Anna. Anna kluklo, grinte og grinte, og dernæst lod hun sig falde flere gange, bare fordi, det var så sjovt.  

 

Der var vist også noget med, at Morfar lavede en piruette, og tabte den ene ski i dybsne, under en tur i 

Handalm, hvor Morfar og Ann kørte uden stave. 

 

Nu er kl. 16 og der er drinks på altanen og stratego i stuen ovenpå en skøn ski dag. 

 

4. dag 28. januar 2013 

 

Annas 3 års fødselsdag! 

 
Herlig morgen med flag, lys og dejlige 

gaver.  

 

Dernæst tilmelding til skiskole..’mmhh, 

jamen hun er kun 3 år? .. men føler sig 

som 4 år!’ 

’Ah, aber dass geht nicht’… 

 

Nå, men der var nu flere 3 årige og An-

na kom med på et 2 timers hold, og var 

den sejeste af dem alle. De andre græd 

og græd, og ville ikke! 

 

Anna holdt ud og ud, ja, så meget holdt hun ud, at hun pludselig stod op og sov, og faldt om i sneen! 

 

Arthur fik pludselig ’kolde fødder’ og begyndte at græde, og troede ikke, han kunne gå på skiskole, men 

hvem var bare så sej! Det var Arthur, og han lærte så mange ting. F. eks. at stå i pizza og gå sidelæns op 

af en skråning. Super flot klaret. 

 

Mens Arthur var på skiskole i eftermiddag, tog vi på Herman med Anna. Mormor og Anna sad over og 

Anna charmede alle ved bordet på sin 3 års fødselsdag. De undrede over, om hun ikke skulle have cham-

pagne i stedet for ’leitungswasser’? Men 

Anna var tilfreds, blot hun også fik frit-

ter og mayo! 

 

Ann suste ned og hentede Arthur fra 

skiskolen. Morfar og Anna kæmpede sig 

ned med ’drilleski’ og snepukler. Morfar 

var træt og svedte. Anna sang 

’Rimmerum, rimmerum, røg i ringe um 

um um’ hun grinte og havde det herligt. 

 

Kl. er 16.45. Der er rom og cola på ter-

rassen, Ann spiller stratego, Mogens er 

kørt til Krimml for at hæve penge til 

skiskolen. De skal nemlig begge afsted i 

morgen. 



5. dag tirsdag d. 29. januar 2013 

Overskyet hele dagen, og fint snevejr meget af tiden. Blød lækker sne at køre i, men svært at se konturer. 

 

Mens Arthur var i skiskole og lærte at plove og bremse, var Anna med på Herman, og sang atter 

’Heeerman, Heeerman’ hele vejen op i liften. 

 

Anna syntes hun skulle have ’noget på en tallerken’ oppe ved Herman, og det betød altså fritter og 

mayo! 

 

Morfar og Anna lavede et mega styrt på vej ned af bjerget. Morfars ski gled på noget is, og Morfar kunne 

ikke stå fast og måtte rive i Annas snor, så hun faldt i stedet for at køre videre. Anna trillede rundt 2 

gange og blev meget forskrækket. Heldigvis var hun hurtigt glad og klar igen. 

 

Om aftenen spillede vi atter æsel, men alle var meget trætte. Anna kom til at stikke et fødselsdags flag 

ind i øret, og det gjorde meget ondt. Så ondt at hun vågnede om natten og græd. Fik en Børne Panodil og 

var heldigvis frisk næste morgen. 



6. dag onsdag d. 30. januar 2013 

Vidunderlig solskinsmorgen. Fantastisk udsigt fra vores lejlighed. 

 

Det blev en herlig solrig dag. 

 

Vi startede godt nok med lidt is på vejen og på pistene, for det havde tøet rigtig meget i går aftes, og så 

frostvejr i nat. 

 

Handalm var herlig, for solen tøede lidt af overfladen, så vi kunne stå fast, og der var omtrent ingen 

mennesker. 

 

Anna og Arthur blev færdig med skiskolen, og fik hver et fint diplom. 

 

Jeg måtte have to kraner til at hjælpe mig op efter et styrt i Handalm.  

 

Det var også dagen, hvor vi igen fik en pose morgenbrød vi ikke havde bestilt og en regning på mor-

genbrød for en hel uge på 51 €! 

 

Så blev Frau Lauritsen ’en bisschen böse’ på tlf. til Sterngucker. Det har kun givet bøvl med deres tilbud 

om brødservice. Vi havde kun bestilt til én dag – søndag – og da fik vi ikke noget brød. Næste dag to 

poser, som vi ikke havde bestilt. Så ringede vi og gjorde opmærksom på dette, og bad dem stoppe med 

brød levering. Men det var altså uden held, derfor ’lidt böse’ i dag. 

 

Det hjalp særdeles meget at sidde i solskinshjørnet ved Herman! 



7. dag torsdag d. 31. januar 2013 

Atter en smuk morgen… måske lidt morgentrætte børn, men straks skiene kom på, så var de klar. 

Uha, det bød på flere isede steder. Herman var et godt pausested. 

 

Mogens og jeg tog i Handalm, her kom lårmusklerne på prøve, det bød nemlig på is og fygesne.  

 

Solen var god, og Arthur var tændt på skitur, så vi arbejdede os ned og op, og ned og op til vi 

landede ved Plattenkogel. Her pause med Apfelstrudel og Glühwein. 

 

Ann nåede lige at hamstre de gode hvile sol stole med dyreskindet i ryggen. 

 

På hjemturen pauserede vi hos Herman. Her fik Ann og jeg Bombardino, mens Morfar og Arthur 

tog en drengtur ned og op. Og de kom og hentede os, og så blev vi alle budt på vodka med cocktail-

bær, også små fine glas med flag til børnene. Det var på husets regning. Dejligt at være velkommen. 

Arthur kunne næsten ikke få skiture nok, og måtte bare op med tallerken liften så mange gange eft-

er vi var kommet i bund. 

 

Vel hjemme fik vi en lille hyggestund på altanen med røget andebryst og lidt for sød heisses Scho-

kolade mit und mit! 

 

Atter en dejlig vinter ferie ski dag, hvor alle har haft det godt. 

 

PS Anna og hendes mor kom til at vælte Mormor, så vi lå i en stor bunke! Arthur stod i plov ved 

siden af, på et ret stejlt stykke, og siger beredvilligt ’Skal jeg komme og hjælpe jer’. 

 

Så har man overskud og har det godt. 

 

 

8. dag fredag d. 1. februar 2013 

Hele dalen og bjerget er indhyllet i tågedis! 

 

Heldigvis lysnede det på toppen af Filzstein og vi besøgte Herman og fik små farvelsnaps alle mand 

og et ’Gesundheit og på gensyn næste år.’ 

 

Afgang kl. 14.30. 

 

Hov! Der punkterede vi da lige på højre forhjul i en rundkørsel i Kitzbühel i regnvejr! 

 

Fantastisk, det tog blot 16 minutter at få reservehjulet gravet frem og sat på. Så nu lister vi os stille 

mod München Ost med 80 km/t. 

 

Samtidig opdagede vi, at vi ikke havde adressen på DB-Autozug i München! Såå det var lige lidt 

presset, indtil vi fandt et gammelt stykke papir med Friedenstrasse 17! Samtidig hermed fik vi en 

sms fra Martin med samme adresse. 

 

Kl. er 17.30 og der er ro i lejren. Der ses film på bagsædet, vi spiser chokolade og er i München om 

en halv times tid, i passende god tid til at loade kl. 20.15. Den gode tid skal bruges til at spise af-

tensmad, som er gratis morgenmads boller med ost og skinke! 
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9. dag lørdag d. 2. februar 2013 

Vi kørte med City Night Line … en lidt slidt og trang ’Liegewagen’. Og til vores store undren, ingen 

morgenmad! 

 

HUSK næste gang at finde ud af om det er ved City Night Line, at der aldrig er inkluderet mor-

genmad. 

 

Martin sendte en sms i går – havde uden held forsøgt at finde et sted i nærheden af DB-Autozug i 

München, hvor vi kunne have fået lappet vores dæk. Det var betænksomt gjort. 

 

Kl. er nu 8.55, vi er atter pakket sammen i bilen og på vej mod Kerteminde med forsigtige 80 km/t. 

 

Morgenmad: Boller og croissanter, juice, Nutella og små Petit Danone. Alt sammen noget fra kø-

letaskens gemmer. Og Mogens tryllede tre kopper kaffe. 

 

Kl. er nu 10.30, solen skinner og vi lander i Kerteminde lige efter frokost. 

 

Dagbogen blev renskrevet d. 18. marts 2020, mens hele Danmark er lukket ned. Vi skal alle holde os 

inden døre så vidt muligt. Vi venter på Corona virussen slår til. Epidemien er begyndt. I dag er 1044 

registreret smittet, 129 indlagte og 24 på intensiv afdeling, 4 er døde. Disse tal forventes at stige vold-

somt. 

 

Det er en fuldstændig surrealistisk og skræmmende tid. Vi venter… 

 

Kerteminde, d. 18. marts 2020 

Rita 










