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1. dag fredag d. 14. februar 2014 

Afgang Kerteminde kl. 14.15. 

 

Avensis med fuld oppakning, 3 x A og Mogens og jeg. 

Saab med Munkebejserne. 

RAV md Martin og Sara. 

 

Avensis og Saab mødes på Hüttener Berge ca. kl. 16.30 til Curry Wurst og Fritter og Grillkyllingen og 

Fiskefileterne var rigtig gode. 

 
Det gik fint med at komme af på afkørsel 28 Bahrenfeld. Vi skal huske at holde os i højre bane af to venstre 

svings baner, da vi ret hurtigt efter venstresvinget skal dreje til højre. 

 

Vi skal nemlig med Autozug i aften. På perronen leger både børn og voksne med skiltet Zug endet hier, og 

der opfindes flere meget morsomme oversættelser. 

 

Det blev en skøn dejlig oste-chips-cola-faxe kondi-rødvinsaften! Ren hygge i kupeerne. 

 

2. dag lørdag d. 15. februar 2014 

Toget var inde ca. 1 time før tid. Faktisk næsten samtidig med at vi blev vækket. Men der var dog tid til 

kaffe. Og det nye TIP her: Bestil også kaffe til børnene og medbring selv æblejuice eller cacao mælk til 

dem. Så får vi nemlig dejlig ekstra kaffe. 

 

Der var tæt trafik fra München til efter afkørslen til Kufstein. 

 

En voldsom og hurtig undvigemanøvre gjorde, at vi slap for ’et lille morgenkys’… Men pyh – det gav hjer-

tebanken og gelében hos nogen af os! 

 

Nu er kl. 9.00 og vi har ventet ca. ½ time, på at Mobil forretningen i Kufstein lukker op, så vi kan få et lo-

kalt SIM-kort til vores internet behov. 

 

Anna og Ann sparker fodbold med et plastic kaffelåg, spiser boller og får frisk luft. Vi ser op på en rigtig 

flot borg, bygget på toppen af en klippe. 

 

På vej til Mittersill udbryder Anna pludselig: ’Hva’ siger pismedamen?’ 

 

Vi er målløse, er ikke helt med på, hvad hun mener. Det lyder nærmest som Pis Damen. Men pludselig for-

står vi, og vi hulker af grin. Anna taler selvfølgelig om ’GPS damen!’ 

 

I Mittersill handles stort ind, og på forunderlig vis kan det hele være i bilen, igen i år! Vi er også pakket til 

nede omkring benene nu! 

 

Vi når til Krimml tidsnok til at få lejet ski, støvler 

og hjelme til 3 x A. Det er der så rigtig mange an-

dre, der også vil. Pyh, det gav sved på panden. 

 

Endelig i strålende solskin, når vi frem til Bernd 

kl. ca. 12.30, hvor også Lone og Jacob er ankom-

met til Felix. 

 

Skøn solskins eftermiddag. Martin og Sara har 

kørt i kø fra nord for München og lander meget 

trætte af bilkørsel kl. 15.30. 



3. dag søndag d. 16. februar 2014 

Det har sneet blidt og stille hele natten. Pudder-

sne overalt. 

 

Vi har aftalt at mødes alle sammen hos Herman 

kl. 11.00 Her skal vi ha’ Bombardino! Og det 

fik vi… og kort efter fik vi også en velkomst 

obstler på huset! Og fik hilst på kendte ansigter. 

Det var hyggeligt. Og det blev til mange dejlige 

skiture i snevejr hele dagen. 

 

Anna og Morfar arbejdede hårdt hele dagen og 

Anna sagde: ’Jeg ska’ jo ha’ lært det her!’ I 

morgen skal Anna på skiskole og ha’ Helga til 

skilærer. 

 

Arthur kom hurtigt i gang med at plove, svinge 

og bremse. og familien Kronbak og Martin og 

Sara var over alle bjerge.  

 

Vi bestilte brødservice på nettet… 



4. dag mandag d. 17. februar 2014 

… og tænk kl. 7.30 hang der en pose på døren med semmel og körner semmel. Det var 

herlig morgenmad. 

 

Det sner stadig, stille og blidt, men sikke meget sne, der falder. Der skulle skovles rigtig 

meget sne for at få bilen fri. Da vi var godt i gang, kom nabo konen os til hjælp med en 

stor snemaskine. Det hjalp, hun tog også lige hele stien op til hoveddøren. Det viste sig at 

være vores ’hausfrau’. 

 

Det sneede det meste af dagen, og vi fik mange dejlige skiture. Der var masser af blød sne 

at falde i, og der var mange gode historier at fortælle, da den gule Zillertal Elefant skulle 

uddeles til at køre med næste dag. 

 

Oscar havde kørt med den i dag siden frokost hos Herman, hvor Morfar købte den. 

(Efterskrift: Og det blev begyndelsen på Den Gule Elefant tradition mange år fremover 

på vore fælles skiferier.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagens historie var Anna, der lagde sig ned ved siden af sine ski på skiskolen og faldt i 

søvn! Morfar måtte ind at vække Anna, så hun kunne få den sidste time med på ski 

skolen. Derfor fik Anna Den Gule Elefant for næste dag. 

 

Astrid var med ude at køre i dybsne og bemærkede på et tidspunkt at hun ikke længere 

vidste,  hvad vej hendes ski vendte! Men de må jo have vendt rigtigt, for hun klarede det 

rigtig godt. 

 

Oscar og Mormor ramlede ind i hinanden i susende fart og ski, ben og stave fløj rundt i 

luften. Heldigvis slog vi os ikke noget særligt, og efter vi lige havde trukket vejret lidt, så 

kunne vi fortsætte. 

 

Lone lavede dejlige burgerboller til aftensmad, og alle 11 hyggede vi os i Felix. 

 

Martin lavede fis med Anna og en tom skrueprop, der på forunderlig vis blev fyldt op 

med fløjtelyde, der kunne lukkes ud lidt af gangen! 



5. dag tirsdag d. 18. februar 2014 

Vi vågner til stjerneklar morgenhimmel med et 

rosa skær over bjergtoppene. Inden kl. er 8.30 er 

det strålende solskin, og der er ikke en vind, der 

rører sig. 

 

Der er tidlig afgang til ny præparerede piste i 

herlig sol. Det blev den skønneste solskinsdag med 

mange dejlige skiture og solskin ved Herman 

 

Arthur fik Den Gule Elefant for et styrt lige ned i 

armene på sin Mor, der sad ved Herman og 

ventede. Arthur havde meget fart på, for han ville 

tage et flyvehop, men der kom lidt for meget fart 

på skiene. Heldigvis skete der ikke noget. Arthur kørte også med ned af den 

sorte løjpe i Handalm i dag. Det var en stor bedrift for Arthur. 

 

Og jeg måtte flovt konstatere, at fem Glühwein i solskin ved Herman var 

lige i overkanten!  

(Efterskrift: og det må jeg så høre for hver gang vi får Glühwein hos Her-

man i årene fremover. Så ka’  jeg lære det – ka’  jeg!) 

 

Martin og Sara lavede Chicken Masala til os alle sammen, og det smagte herligt. 

 

Oscar synes, vi skal på skitur til næste år igen. 

Så skal vi bo på Krimmlerfälle, så vi kan 

komme i poolen og svømme udenfor. Det synes 

vi alle kunne være rigtigt dejligt!  

 

6. dag onsdag d. 19. februar 2014 

Overskyet og udsigt til sne. 

 

Annas sidste dag i skiskolen. 

 

Meget tåget og nærmest umuligt at se noget. 

Det blev ikke til mange skiture. Alt for usikkert. 

Det var næsten Anna, der fik kørt mest på ski. 

Flot skiskole af Anna og hendes skiklasse. 

 

Frokost på Filzstein var ren kaos og krise… Der 

skal vi ikke spise frokost mere.. Krisen fulgte 

med helt til aftensmads bordet… og der har før 

været bedre aftener! 



7. dag torsdag d. 20. februar 2014 

Vågner op til, tja, måske lidt sol i dag. Og en lille varm pige, Anna, der gerne vil med Mormor i bruse-

bad, og hjælpe badevandet med at dreje rundt og løbe ud!  

 

Alle mand afsted på ski, efter Astrid havde fået tildelt Den Gule Elefant for et styrt. 

 

Anna var med på løjpen i dag og kørte fint i snor. Og som Anna sagde: ’Når jeg husket det, så er jeg 

go’ til at stå på ski!’ Anna kunne både plove og bremse, altså når hun lige huskede det! 

 

På vej ned til Herman lavede Mormor og Arthur et mega fælles styrt, og det gjorde så ondt i Mormors 

knæ, at hun måtte blive liggende lidt. Efter et par minutter rejste Mormor sig og kørte fint ned til Her-

man… 

 

Men da Mormor så skulle gå ind til Herman, skete der noget meget mærkeligt med knæet. Det smuttede 

ud til den ene side. Så blev Mormor forskrækket og en lille smule ked af det. Heldigvis kom Morfar og 

hjalp, og de søde mennesker hos Herman hjælp også til. De fik hurtigt ringet efter en snescooter, der 

kørte Mormor ned til en ambulance, der kørte Mormor til læge i Wald. 

 

’Noch ein Knee!’ var de ord ambulanceføreren afleverede Mormor med hos lægen. Mormor følte sig 

meget turistagtig og flov! Man skal huske at have pas eller kørekort med, udover gult/blåt sygesikrings-

kort. 

 

Men sikken fin hjælp Mormor fik i Lægehuset. Knæet blev røntgenfotograferet og lægen prøvede benet 

af i forskellige positioner og konkluderede, at Mormor havde været heldig. Der var tale om et delvist 

overrevet ledbånd og et løst knæ. 

 

Så fik Mormor lov at vælge - blå eller lilla krykker. Og det var jo ikke svært. Det blev selvfølgelig lilla! 

 

Så fik Mormor smertestillende salve smurt på knæet, og dernæst en ’Don-Joy’ skinne på, en blodfor-

tyndende indsprøjtning i maven, og så var det ellers bare ud at betale! 

 

Det var rigtig godt at få støtteskinne på. Lægen sagde, der ville gå en 6 ugers tid… men så længe skal 

Mormor da ikke gå med krykker, vel? 

 

Mormor fik altså røntgenbilleder, smertestillende salve og 9 injektioner for at hindre blodpropper og 

lilla krykker… de var en souvenir fra skiferien sagde den søde sygeplejerske. 

 

Det skete vist alt sammen omkring kl. 10.45 og kl. 12.30 var Mormor hjemme igen. Morfar var nemlig 

med og passede godt på Mormor og kørte hende hjem til Chalet Löffler. 

 

Og her sidder Mormor så i sofaen med begge ben oppe, og har nydt et glas beroligende cognac. 

 

Og så tænker Mormor: ’Hvornår mon der kommen nogen børn hjem og snakker med Mormor?’ og 

Mormor tænker også: ’Gad vide om Mormor får Den Gule Elefant?’ 

 

Astrid kom hjem og hyggede om Mormor, og lidt senere kom også de andre børn og de var alle rigtig 

omsorgsfulde. 

 

Der var rigtig mange gode historier, der kunne fortjene Den Gule Elefant den dag, men Astrid mente 

alligevel, at Mormor skulle have den! 

 

Lone fortalte, at personalet i Hermans Hütte (Duxer Stadl) flere gange havde spurgt til mig, og havde 

været bekymret for mig. 





8. dag fredag d. 21. februar 2014 

Knæet gjorde rigtig ondt omkring midnat, så jeg måtte op og have smertestillende. Det hjalp. 

 

Et brusebad om morgenen var dog lige til den gode side. Jeg blev dårlig og måtte hurtigt ud af badet og 

ind at ligge. Men bagefter var det alligevel dejligt at have fået et bad. 

 

På forunderlig vis fik Mogens organiseret, at jeg kom med snescooter op til Hermans Hütte kl. ca. 9.30 og 

fik den skønneste solskins dag på bjerget, sammen med hele familien på skift. Det var vidunderligt. Og jeg 

blev meget rørt over den modtagelse, jeg fik af personalet. Så omsorgsfulde, venlige og hjælpsomme. 

 

Alle havde nogle skønne ture på bjerget, og Anna kørte selv uden snor hele vejen ned fra Hermans Hütte. 

Det var en rigtig god solskins dag. 

 

Lone måtte have hjælp af RAV’en til at få trukket Saab’en fri af en snedynge, som den gravede sig ned i. 

 

Om aftenen gik pizza holdet, Ann, Martin og Sara i gang. Der blev guffet og spist pizza i alle af-

skygninger. 

 

Der blev også pakket små poser med rejsepizzaer. Efter aftensmaden drog RAV’en afsted med Martin og 

Sara, der gerne ville nå hjem til København lørdag aften. 

 

Atter i dag mange dejlige ski historier, der bejlede til Den Gule Elefant. 

 

Martin og Sara fik den og måtte love at værne om den til næste fælles skitur. 



9. dag lørdag d. 22. februar 2014 

Vi skal være ude af lejlighederne kl. 10.00 og allerede kl. 8.30 holdt der fem hollandske biler og ventede på 

at indtage alle tre lejligheder. 

 

Vi havde gjort en del pakkearbejde dagen før, så vi fik hurtigt styr på det, men opvaskemaskinen havde 

igen strejket. Så al opvask fra store pizza aften i går, måtte ud af maskinen og håndopvaskes, og tørres med 

ét vådt viskestykke. Det var lige lidt træls her til sidst. 

 

Det sneede blidt og stille, og jeg satte mig i en god position med udsyn til børnebakken og hvilede det 

dårlige knæ. Så tog de sidste skiløbere på bjerget og fik nogle fine ture. Arthur fangede selv tallerken liften 

på en af de sidste ture og Anna køre flere ture selv, hele vejen ned af Filzstein. Det var dejligt at se på.  Jeg 

fik ’Jägerthe’ – det gav god varme i kolde fødder. 

 

Ved 14-tiden meddelte begge børn, at nu var det slut med at stå på ski. Alt lejeudstyr blev afleveret (husk 

Ann skistøvler str. 41,5 Salomon, de var gode). Kl. 14.45 vinkede vi farvel til Hochkrimml og kørte ned ad 

et smukt, snedækket bjerg. 

 

På en udmærket rasteplads ca. 36 km fra München spiste vi lidt aftensmad, og så var der lidt ’fri leg’ til 

børnene. Der var lige noget tid og energi, der skulle forbruges inden afgang fra München Ost. Bilen blev 

læsset ca. kl. 21.30 og kl. 22.00 sad vi i vores kupé med et godt glas rødvin i hånden. 

 

Jeg havde bare slæbt mig selv over til Wagen 37, mens Mogens og Ann havde slæbt meget bagage og en 

sovende Arthur. De svedte, da de nåede frem. PS Husk at minimere bagage til toget! 

 

10. dag søndag d. 23. februar 2014 

’Guten Morgen’ lød det i højtaleren kl. 6.15, og snart sad vi bænket med kaffe og brød.  

 

Aflæsning forløb fredsommeligt i god ro og orden og kl. 8.00 lagde vi Hamburg Altona bag os og gled ind 

på A7 med retning mod Danmark. Forventet ankomst kl. 11.09, hvis ingen pauser. Meget lidt trafik og strå-

lende sol + 4° C. 

 

Dagbogen blev renskrevet i 2. uge af Corona krisen. Der er god tid til forskellige sysler. Vi skal alle i Dan-

mark holde os hjemme så vidt muligt, ingen besøg eller visitter. For at undgå smittespredning. Vi savner 

vore børn og børnebørn og min Far og faster Anna, og længes efter normalitet… 

 

Kerteminde, fredag d. 27. marts 2020/Rita 




