


 
 

 

 

 

 

 

1985 til 2020 + 
Aprés Ski 

____________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lidt tilfældigt, og måske også lidt udfordrende  var det en stor 

overraskels at julegaven I 1985 endte med at blive en del af 

Livsnydernes kerneoplevelser. 

De fleste skiferier og skiture er af Rita dokumenteret I 

dagbøger, som så er blevet suppleret med fotos for hvert år 

(næsten) der har været skiture. 

Der er dog en del ture til bl.a. Norge, Østrig og især USA som 

kun finds som minder; men resten er ssamlet her I bogen Aprés 

Ski. 

Bogen dedikeres til vore børn og børnebørn som har været en 

meget stor inspiration for alle oplevelserne. 

 

De kærligste hilsner 

Rita & Mogens ; 

Mor, Far, Mormor, farmor, morfar, farfar, svigermor, svigerfar 

 







 

Vinterferie – Skiferie Vrådal Norge 

d. 28.12.1985 – d. 4.1.1986 
 

 

 

Jeg vælger at fortælle om min varmeste (eller maske koldeste i bogstaveligste forstand) oplevelse 
siden sidste jul - nemlig min julegave.  

Intet mindre end en skiferie for os alle 5, alt var planlagt ned i mindste detalje, såsom hvem der passer 
høns/hund/fugle - hvem der afløser i kirkekoret - hvem der tømmer postkasse, hvem vi skulle låne ski/
støvler af o.s.v.  

Aldrig er benene blevet fejet så grundigt væk under mig juleaften (det blev de i øvrigt flere gange på 
skibakken).  

Jeg husker pragtfuld klar kold frostluft, masser af hvid sne overalt. jeg husker sveden, der haglede ned 
af ryggen, når vi asede afsted, og jeg husker, hvor vi morede os og grinede på skift af hinanden, for 
det var ikke altid, skiene ville lige ud på samme tid.  

Jeg husker en eftermiddagstur ad en løjpe på toppen af et bjerg, Mogens og jeg alene i en hvid tyst 
verden, op og ned, specielt ned, somme tider på bagdelen, den var jo svær den løjpe, men det var som 
at besejre sig selv og lidt af naturen, da vi nåede vejs ende.  

På skift passede vi Martin i hytten, det var faktisk for koldt for ham at være ude. - Altså et pragtfuldt 
minde - og ind i mellem lægger jeg tankerne på is og mindes.  

 
 

 
  

 

 

http://www.Livsnyderne.nu    

Info@Livsnyderne.nu 



Intet var overladt til 

tilfældigheder. 

 Alt var klart. 



Vi havde det så dejligt, så vi var 

Nødt til at stå på hovedet ind-

imellem. 



December 95 

Min aller – aller – bedste julegave 

1 hytteferie for os alle 5. 





 

Vinterferie – Skiferie Vinje Norge 

d. 07.01.1988—d. 11.01.1988 
 

I julegave sidste år (1987) fik jeg ski (langrendsski) af Mogens, og vi tog hinanden i 
hånden og mellem jul og nytår listede vi rundt på diverse rejsebureauer - mon der fandtes 
en lillebitte skiferie - sådan bare en weekend?  

Voila! (Det er fransk - det har vi nemlig også forsøgt os med i år) En 4-dages tur 7. januar 
for 2 personer - rigtig gættet, nemlig Mogens og jeg.  

Og vi kan varmt anbefale alle voksne at styrke parforholdet igennem en sådan ferie, sikken 
vi fik snakket og hygget, for ikke at tale om pragtfulde skiture med madpakke og 
termokande på ryggen, fra morgen til aften. 10 km ud og 10 km hjem – jo, jo, vi sov godt!  

 

 

Vinterferie – Skiferie Vinje Norge 

d. 28.02.1988 – d. 04.03.1988 

 

I februar måned gentog vi successen med alle vore unger - og det faldt ud på samme gode 
måde, alle nød det. - - - så i februar 1989, Ja, så gør vi det igen!! Frisk luft, friske tanker.  

 

 
 

  

 



Januar 88 

På vej til en dejlig skiferie for voksne! 

På Vinje Turisthotel i Telemarken. 

Vi får ”Blue Nun” & Pitabrød i kahyt-
ten. 

Efter ca 10 km’s ”skien” fandt vi 
denne hytte, hvor vi spiste frokost. 



Åh, det var herligt med al den 
friske luft og flotte natur. 



Dernæst 1 uge for både voksne & børn. Det blev også alle tiders. 

Mogens & Ann efter en aftentur på lysløjpen. 

På 12 km løjpen i snevejr og blæsevejr. 

Sikke kinder vi fik! 



10 km løjpen kræver en del! 

Lone godt i gang. 

Vi havde et dejligt værelse med god plads til os alle. 

 

Go’ morgen! 





40 år – 40˚ V
arm

e, fe
de 

sla
lomski, fæ

rdig af 

grin
!   



 

Smuttur til Rauland 

Januar 1989 
En smuttur til Rauland i forbindelse med lidt arbejde i Oslo gav lige et par dage på ski. 

 

 

Vinterferie – Skiferie  

Vinje Norge 

Uge 8 1989 

 

Sådan sluttede 1988 oplevelsen:  - - - så i februar 1989, Ja, så gør vi det igen!! Frisk luft, 
friske tanker.  
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Januar 1989    -    “Konference i Oslo” kombineret med en “anelse” ferie! 

Jesper Brækjern på en fantastisk tur på slalomski! 

Martins debut på kælke med 

rat til at styre med, det var også 

rigtig sjovt! 

Lone & Mogens debut på slalombakken: Det er så nemt og så sjovt mor! 



Uge 8 –1989 

Længe ventet vinter-

ferie på Vinje! 

Champagne skal der til! 

Det med langrendsski er lidt svært! 

Men jeg kan godt selv - - - altså næsten 

selv ! ! 



AH, en slapper efter er god lang 

forfriskende, trættende dag på ski, et 

bad, en svømmetur og ”udfladning” 

Og dernæst en supergod aftensmad og 

så ind og há kaffen inde ved musikken! 

En aften blev der arrangeret børnecirkus: 

Martin var en stor farlig og meget dygtig 

tiger. 

Tigeren høstede stort bifald! 



Hen og stå i kø - - -  vente – vente 

Super slalom kørerne: Lone & Ann ”det er sejt 

med skibriller!” 

Holde godt fast i hejset og så ellers 

opad 1200 m.  Turen nedad ca. 

2000 m 

Ann & Lone, Det var altså stejlt! Men 

det ses slet ikke. 



 
18 års fødselsdag - - -  

Så er jeg klar til næste 

skiferie! 









 

 

Vinterferie – Skiferie  

Krimml Østrig 

16. til 25. februar—Uge 8 1990 
 

 

Vi er på busrejse med Ruth & Villy, samt ca 50 andre fra deres om-

gangskreds. Alle med det formål at stå på ski i Krimml, Østrig. 

Vi bor på Edelweis, et annex til Krimmlerfälle. 
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Godt på vej mod Krimml 

16. Februar 1990 

Ned til sneen! 

I lejligheden 

Første frokost i sneen 

Endnu har vi det uldne 

tøj og tykke frakkerpå! 



Skiinstruktør Willy. 

Vil du lære mig at 

”sprøjte”?? 

Willy fik sved på panden. 

Og til sidst 

Så smed Martin stavene og ”sprøjtede” 

dernedad for fulde gardiner! 



Og så fandt Martin ud af selv at tage børnelifter, 

Og så gik det op og ned, op og ned, osv 

Men sommetider blev man også lidt træt 

Og så var det godt med sin gufpose og Andreas at lege med 

Filzstein, sne og høj sol! 



Frokostpause, mad, ski, 

stave og mennesker i en 

stor pærevælling 

Åh, hvor dejligt i februar 

måned a blive fuldstæn-

dig gennemstegt! 

Se Ann med bare arme! 



Og så efter et par dages træning på børnebakken, tog også 

Martin op til Herman kl 11 og fik Cola (og ikke glühwein) 

En vidunderlig udsigt og et ubeskriveligt godt vejr! 

Jeg tror de nyder det! 

Efterskrift 2020: 

Bemærk at disse fo-

tos er fra Hermans 

gamle hytte og med 

T-liften bag. 



Hjemad fra Herman – når det 

er for stejlt er det godt at være 

foran/bagved Far… 

Men fra toppen af Filzstein fløj 

fugleungen dernedad, plovede 

og drejede, og jeg stod på top-

pen og holdt vejret! 



 

 

 

Nok en solrig frokost med bare arme og missende øjne! 



Mogens, Lone, Ann og Søren bes-

tiger Plattenkogel, som man skal og 

slæbte skiene med op …. Og med 

ned! 

Skidragten er skiftet ud med cowboybukser 

og en sweater! 

Jamen, har vi det ikke bare godt! 



Er her ikke flot! 

Mogens var kommet langt foran og pludselig syntes 

Martin det var for svært … og så måtte vi prøve såden 

… så syntes jeg også det var svært ; men ned det kom 

vi da! 

Velkommen til Herman 

Andreas og Ken! 











 

 

 

Vinterferie – Skiferie  

Krimml Østrig 

Uge 8 1992 
 

 

Vi er igen på busrejse med Ruth & Villy, samt ca 50 andre fra deres 

omgangskreds. Alle med det formål at stå på ski i Krimml, Østrig. 

 

 

 

 
 

  

 

 



Vi afholdt også en 

spændende slalom 

konkurrence 



På en pragtfuld skitur med snestorm, 

masser af sne og flot sol 



Og så kom Martin med på 

toppen af Plattenkogel, som 

”man” skal! 

Pyha, det var hårdt at kravle op! 

Hvad ligger du der for mor? Kom vi 

skal videre! 



Og så skulle der køres i 

det dejligste, friskeste 

ny-dybsne!’ 



Det gik fint i lang tid, og så …. 

 

 

 

 

 



… og sådan kan man ligge længe og ase og mase og svede og skælde ud …. 

Når ens ’hjælpekran’ = far’en syntes det er tiden, at man selv kan rejse sig 

op. Og det syntes ”kranen” at man skal, når man er begyndt at ræse ud af 

kranens nærhed 









 

 

Krimml Østrig 

Uge 8 1998 
 

 

Sammen med gamle og nye venner var vi igen i år (98) på skiferie i Krimml i 

Østrig. Stadig lige smukt, solrigt og snefyldt. Vi nød det i fulde drag. Her var 

Morten også med, og Martin og Morten førte sig frem med ski og Big Foots 

og masser af hop, stunts ..... _. og nå, ja der var vist også noget med at stå på 

næsen! 
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Ikke meget sne; men nok på løjperne. Her Filzstein 

Krimml februar 1998 

Herlig skiferie 13. – 22. Februar 



Kæmpehunden der godmodig lod sig klø bag ørene. 

Her af Morten, Martin, Ingelise og mig. 

Hermans Hütte i strålende, varm sol 



Martin laver masser af hop og stunts på Big Foot 



På toppen af Plattenkogel i strålende solskinsvejr 

Bænken er delvist begravet i sne. 



På toppen af Plattenkogel i strålende solskinsvejr 

Bænken er delvist begravet i sne. 

Kl 11 hygge ved Herman. 

 

 

Mogens opnåede æren af 

”hatten” for denne dag for 

et fint styrt i ugens eneste 

snestorm dagen før. 



Martin i fin stil. 

Indimellem var det vist lidt hårdt ved Mortens ben og knæ. Det var jo også al-

lerførste tur på ski. 



Lørdag henad kl 17, sidste skitur er løbet, vi har fået et forfrisk-

ende brusebad og svømmetur i den udendørs pool, og maven er 

fyldt op med gullasch suppe og nu skal bussen pakkes. 



Det varede ikke mange timer inden vi alle var klar til at sove. 

Martin og Morten i 1. paket på 1. sal. 

Slut på en herlig skiferie  





 

 

 

 

 

1999 
Skiferie I Østrig 28.02 til 05.03.1999 med Steen & Ingelise 

St. Johan / Alpendorf—Østrig 

____________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 

 

 

 



Dejligt skiområde, lange ture i 

både sol, slud og snestorm 

Udsigt til skibakken 

fra vores hotel = 

Feriens eneste billede 







Sne, ski og skoldkopper! 

God kombination? I hvert 

fald så blev det sådan. Vi 

havde Dennis med på skif-

erie i Østrig i Krimml (som 

vi plejer). Det begyndte at 

klø på busturen derned, og 

dagen efter var Dennis 

oversået med røde knop-

per og havde let feber. 

Han klarede det fint, det 

kløede meget om natten, 

men om dagen i det kolde 

vejr, var der intet at 

mærke. Og så fik han lært 

at stå på ski, og sikken 

selvtilliden voksede, da vi 

susede ned ad bjerget 

med Dennis forrest!  

Det var også på denne ski-

tur, at vi for første gang prøvede det der ”gys” med at 

være i sauna og så ud at trille sig i masser af sne, og så 

det allerbedste, dernæst at hoppe i den udendørs swim-

mingpool! Sikken et ”kick” – det prikkede og kildrede og 

varmen bredte sig og vi følte os meget sunde og friske. 

Der var masser af sne og det helt ned til kanten af pool-

en, og overalt på løjperne. Jeg fik nye carvingski og følte 

mig meget moderne og glæder mig til næste februar, for 

så skal de ud at ’carve’ igen.  

 



De indledende forberedelser . . . .  

Martin finder de helt rigtige skistøvler 

Indledende forberedelser. Den gamle Patteren, Rita og Jacob. 

(Rita fik også flotte nye hvide skistøvler med lilla spænder .. Og der er stadig I 2020 supergode) 



Dennis 8 ¾ år Der svedes og arbejdes, 

”Det er godt nok svært at stå på ski!” 

Man vælter også lidt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og man bliver også meget træt – 

 Jacob og Dennis 



Og så lige pludselig, stort smil, og man 

kan stå på ski! Efter 2-3 dage susede 

Dennis ned ad alle bakker. 

1. aften efter ”ski” hele dagen. Veltilfreds træthed, en lille cognac og så ned i Poolen, ude og inde. 



Hvor mon han bliver af ?                                                    Jeg holder øje med Dennis på løjpen! 

Frokost ved foden af Filzstein de sædvanlige ”brotchen med skinke og ost” 

Nå, ská vi ikke snart afsted igen? Sagde Dennis 

Lone & Steen på vej op! ”Vi ses på toppen” 

Martin og de forskellige huer i fin stil! 



Hos ”Herman” i dejlig sol. 

Hos Herman i snevejr – ”Heisse Schokolade Mit . . . . und mit . . . ” 



Her ankommer 

Martin. Han tog 

turen flere gange. 

Der var sne nok til at køre ned til byen.  

Og noget senere (meget 

senere) ankommer jeg. 

Træt og svedig og meget glad! 

 

”Nu har jeg også prøvet at køre 

ned til byen” 



Borgmesteren deler ”nåle” ud. Familien Lau-

ritsen får 5-års nålen.  

Lone indkasserer den specielle ”Pinzgauerküss”  

Det er meget seriøst 







 

 

Krimml Østrig 

Uge 8 - 2001 

Steen, Ingelise, Micke, Dennis, Rita & Mogens 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 



Mickes ski og støvler passes til 

og dernest er det Dennis’ ski og støvler. 



Først Dennis …. Og så Micke på tallerkenliften på Filzstein bakken. 

 

”Se lige hvad jeg kan?” Råbte Micke. Vi kiggede alle -- og så krydsede skiene og der lå han! 

 

Frokosten, en sammenklappet ”møllehjul” med ost, skinke og salat indtages udenfor 



På Plattenkogel, en af de mørke dage. Steen & Ingelise (Nydeligt 

Par!) og så er der linet op til ”show”! 

Aftensmad. Snart sengetid; men lige et spil kort mere 



Sneen væltede ned de sidste par dage og snekæderne gjorde stor gavn! 

Vel hjemme var det herligt med en tur i sa
una og bagefter ud i sn

een og pølen. Vi 

skulle alle trille os i sn
een og Ingelise skulle ”film

e”. Måske var det meget heldigt 

at hun glemte blitzen! Det prikker så friskt i h
uden …. Bagefter. 

Sidste tur nedad bjerget i snevejr 

…..og dybsne …. Og ”durk” så ….    

På hjemturen besøger vi vores kusine Mette: Skilærer og Guide i Rauris. 



Vel hjemme var det herligt med en tur i sa
una og bagefter ud i sn

een og pølen. Vi 

skulle alle trille os i sn
een og Ingelise skulle ”film

e”. Måske var det meget heldigt 

at hun glemte blitzen! Det prikker så friskt i h
uden …. Bagefter. 

På hjemturen besøger vi vores kusine Mette: Skilærer og Guide i Rauris. 







21.2.2002  
Afgang Kerteminde torsdag d. 21. februar kl. 16.51. En dag tidligere end beregnet, men der var lovet  

kraftig snestorm i DK. Vi kører 8 t 18 min og 866 km på tør, ren vej, jævn trafik, og stjerneklar  

himmel. Kl. 00.33 gør vi holdt på 'Raststatte' og stuver al bagage om på forsæderne.  

 

Liggeunderlag og soveposer rulles ud bag i bilen, og så sov vi, afbrudt af lidt kuldefomemmelser, lige til 

kl. 6.15. Marlboroen var snøret helt til med blot et lille åndehul. Mogens klagede lidt over ben længden, 

men alt i alt nogle fine hviletimer.  

22.2.2002  
Flot solskinsmorgen, sneklædte bjergtoppe. Kører kl. 7.16 og ankommer i Krimml kl. 12.11. I alt 

1360 km.  

Tog straks på bjerget og fik en halv dags skiløb. Det var rigtig godt. Med de kendte ansigter fra  

'Jensen Gruppe'  

Sov rigtig godt fra kl. 20.30 til kl. 7.00 næste morgen.  

23.2.2002  
Mesten dels solskin hele dagen. Fræsede en masse i Handalm. Nød samværet med 'Jensen Gruppen'.  

Sendte dem til DK kl. 18.00. Nu kl. 19.50 er vi godt trætte, kroppen er brugt, og kinderne gløder.  

 

Fik SMS fra 'Bonnuhvem' oppe på bjerget hos Hermann: 'har købt barnevogn'.  

24.2.2002  
Snevejr, snestorm, snekæder, ringe sigtbarhed, pulversne overalt. Cirka 10 cm lækkert hvidt, blødt  

sne at køre i. Vanskeligt at orientere sig, så lårmusklerne var spændte hele dagen. Godt med  

siddeliftene med kåbe.  

Vinterferie 2002  



 

25.2.2002 

Halv dag mest med solskin. Herefter overskyet og svært at skelne konturer. Benene er trætte i dag. 

Sneen tør og danner 'vulker' - der skal presses!  

Næsen i vejret i solen til gullaschsuppe hos Hermann.  

Mange fine solskinsture på den sorte løjpe i Handalm  

Udsigt udover Krimml fra den sorte løjpe på Handalm  

 

26.2.2002 

Mogens kørte på nye ski i dag. 

Atomic Carving købt hos Patterer—med rabat—selvfølgelig 

Her testes de på den sorte løjpe I Handalen 



Også dejlig solskin og flot udsigt fra Plattenkogel.. 

Hjemme fik vi et godt glas rødvin på vores altan, da vi kom ned fra bjerget.  

Herefter en tur i saunaen og ud i den kolde pool!  

Om aftenen traditionsrig Christel Zither Abend: ' Alle nun singen wir das schönstes Lieder  

des Berges - En Prosit, en Prosit der Gemutlichkeit !! ' Herefter fulgte de vanlige 'Ringspruch ': 

bl.a. 'Lie ben, Trinken, Rauchen, nicht Bezahlen ' og vi klappede pligtskyldigst.  

 

27.2.2002  

Solskin! Tur til Königsleiten, kæmpe område, masser af løjper. Skøn dag, godt det var solskin, for 

der var ikke kåbe på nogen af liftene.  



28.2.2002  

 
Mogens vågner til lyden af sneplove - utroligt - men snevejr 20-25 cm hvid sne overalt. På med snekæder, 

ingen problemer med at nå toppen af bjerget. Men vi kunne ikke se en meter frem på ski, uh ha ! Ikke så rart 

at køre i, men det blev trods snevejr en dejlig dag.  

 
Sjovt at køre i dybsne. Især i Handalm. Jeg blev lige pludselig så træt!  

 
Mange dejlige ture. God lang frokostpause hos Hermann og så skiture lige til klokken var 12 minutter i 

16.00 - da tog vi sidste lifttur op på  Plattenkogel og så rundt om bjerget og hjemad tværs over bjergtoppen, 

og nedad Filzstein.  

 
Slut på en skøn vinterferie med sol, sne, snestorm udfordringer og masser af fornøjelser !  







 

 

Flachau Østrig 

Uge 8 - 2003 

 

Rita & Mogens,  

Hans Olav og HP med ‘slæng’ 
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Sol, sol og atter sol, helt fantastisk varmt, sne rigt og sol rigt. 

Her sidder vi på vores balkon efter en herlig dag på ski. Vi nyder synet af løjpen og får et glas rødvin, 

lidt emmentaler og lidt druer og clementiner, og det var ikk’ så ring’!! 

21. februar – 2. Marts 2003 

Skitur til Flachau i Østrig 



Det var så varmt, så til sidst smed vi altså T-shirten og bare nød varmen !! 

Vi var sammen med en gruppe fra Kerteminde og omegn og Hans Olav var også med. 



Vi var sammen med en gruppe fra Kerteminde og omegn og Hans Olav var også med. 

Her følges vi med Thomas og Hans Olav. Thomas står 

på Skateboard for første gang, og ville gerne have det 

foreviget. 

Mogens har hentet pause drink til os, og jeg sid-

der med næsen i solen og hviler benene med 

støvlerne lukket op – herligt! Vi får ’weissbier’ – 

’Red Bull’ og ’mit Bierne’ !! 

Det var det højeste punkt vi kunne komme op til. Vi tog ’Top Liner’ op til 

2014 m’s højde, og dernæst ‟den sorte løjpe‟ ned. 



Som lovet tænkte vi på Gitte på skituren – 

drak Glühwein og Jägertee, skrev Gitte i 

sneen og råbte ’GITTE’ rigtig højt !! 

Jovist, Gitte var med på skitur. 





 

 

 

 

 

 

 

2004 Norrefjell  Norge 

____________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 

 

 

 

 

8. januar 2004 

 

Rita & Mogens,  

En ‘sviptur’ på ski 
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Krimml Østrig 

8. til 15. februar 2004 

Martin, Kristina, Rita & Mogens 
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‟Store, tykke, dalende snefnug fra morgenstunden, snes-

torm siden hen, dybsne, aldrig prøvet så dybt før, vel nok 

30-40 cm. Sort pist i Handalm rigtig sjov, massser af sne, 

bagski, spændte lårmuskler‟ 

 

…sådan står der i dagbogen fra en herlig skitur til Østrig i 

uge 7 februar 2004. Sammen med Martin og Kristina. Med 

røde kinder og iført adskillige lag uldtøj stod vi på ski i 

sne, snevejr, snestorm og atter sne, aldrig har vi fået så me-

get sne, bilen måtte graves fri, da vi endelig skulle hjemad. 

Solen så vi ikke så meget til men jeg kan godt betro jer, at 

det var blødt og sjovt at lande i al den sne. Legebarnet 

trådte i karakter!! 
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2005 

Krimml Vinterferie  

Onsdag d. 23. februar – lørdag d. 5. marts 2005 
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1. dag onsdag d. 23. februar 2005 

Snevejr, arbejde, fri kl. 13.00. Mogens på arbejde i København, hjemme kl. 16.00. Sandwich med tunsa-

lat og æggesalat er smurt til aftensmad. 

Kl. 17.03 Afgang fra Kerteminde. Motorvejen fra Langeskov – Middelfart er glat med sne på. Der kø-

rer flere sneplove. Hastighed 40-60 km/t.  

Kl. 18.10 Trafikken gik helt i stå. Der er vist væltede lastbiler ved Middelfart. 

Kl. 20.38 triller vi lige så stille igen… Nej! Det gjorde vi ikke. Vi holder stille præcis som alle de andre 

i snevejret. 

Kl. 03.34 ledes vi af Politiet i nødsporet til Gl. Middelfartvej og Gl. Lillebæltsbro – meget sne. Al 

udkørsel frarådes! Ja, men vi sidder jo i saksen, så videre frem.  

Det var ganske grænseoverskridende, men nøden tvang nøgen kvinde at spinde, da jeg i nat skulle tisse 

på E20 i snestorm med 15-20 km’s kø kiggende andre bilister! Hvilken teknik? Jo, inde i bilen tages alle 

bukser af = bar rumpe! Så på med den lange frakke. Op med bildøren. Husk at holde frakken tæt til 

kroppen, så ikke et vindstød giver anledning til moro i omkringparkerede biler! Hen foran Xantiaen – 

Husk at få chaufføren til at slukke lyset, i det øjeblik, du hastigt sætter dig, og lader al blufærdighed 

blæse væk med snestormen… 

Efter 4 timers ‟nå men vi kører jo nok snart, og så finder vi et toilet på en tankstation‟, ja så var det ren 

befrielse, der indfandt sig, da jeg overgav mig til ovenstående toiletbesøg!  

Vi sad fast i 9 ½ time ved afkørsel 56! 

Sikken begyndelse på en vinterferie. 



2. dag torsdag d. 24. februar 2005 

Kl. er nu 9.50, vejen fin, solen skinner og vi er syd for Hannover. Hen under aften finder vi Hans Olav 

og HP’s slæng. Det er godt at lande. Vi får Hans Olavs værelse, og vi sov rigtig godt. 

 

3. og 4. dag torsdag d. 25. februar og fredag d. 26. februar. 

To aldeles pragtfulde skidage i strålende sol, blå himmel og dejlig sne. Skønne, skønne lange fine løjper. 

Det gik forrygende og ski og ben klarede begge dage til et 13-tal. Hans Olav førte an i området, og nød 

vist også vores besøg og vore skiture sammen. 

Kl. 17 pakker vi bilen og smutter til Krimml. Vinker farvel og på gensyn til Hans Olav. 

Vi modtages rigtig hjerteligt på Hotel Krimmlerfälle. De genkendte os virkelig… og vi fik for første 

gang en velkomstdrink. Dejligt. Og så fik vi også en hel balsal til værelse. Vi er landet. 



5. dag søndag d. 27. februar 2005 

Skyet, diset og småsnevejr op af dagen. Vi checker lige Handalm i morgensolen, og tog den sorte løjpe 

et par gange. Vi var de første i Handalm, og sneen, løjpen og skiene var rigtig gode. Vi nød hele dagen, 

også besøget hos Herman.  

Hjem til sauna, dampbad, sne på kroppen og svømmeture. En skøn afslappet, træt og mæt tilstand 

indfinder sig ganske langsomt. 

Det blev også store indkøbsdag – jeg fik nyt ski tøj, handsker og skiunderbukser. Jubi! 

6. dag mandag d. 28. februar 2005 

Skyer, sol og iskoldt vejr. Vi starter med -15° C. Det var koldt, og så gik liften i stå, og så sad vi der højt 

oppe i vejr og vind og mange frostgrader i ca. 30 minutter. Vi var nærmest stivfrosne, da vi kom ned 

igen. En kop varm cacao med rom gjorde underværker.  

Vi har været på Königsleiten i dag. Tog den sorte piste tilbage til Gerlos. Det gik, vi passede på og 

klarede det godt. Det har været meget koldt hele dagen, og nu står den på klementinere, rødvin, chips… 

og dernæst sauna mm. 

7. dag tirsdag d. 1. marts 2005 

Blå himmel, sol, -19° C. Dejlige skiture, solskin på bænken ved Herman. Sauna, dampbad, pool, 

tusmørke og stjerner. 



8. dag onsdag d. 2. marts 2005 

Vågen kl. 7, kort efter klar sol på bjergtoppen. Herligt. Hele dagen sol og gode løjper. Rigtig flot dag. Vi 

hvilede de trætte ben på solbænken hos Herman. Tog mange gode ture ned i Handalm ad den sorte 

løjpe, så tværs over Filzstein, ned gennem skoven, op på toppen af Filzstein og ned i Handalm igen! Det 

kørte rigtig fint og dejligt -15° C. 

 

9. dag torsdag d. 3. marts 2005 

Igen morgensol på toppen. Der loves fint vejr, små skyer og kun -11° C. 

Vi starter fra Gerlos til Übergangsjoch i 2500 m’s højde i et område, der kaldes Wilde Krimml. Det var 

et fascinerede område med rå fjelde og uberørt sne. Det var utrolig smukt, trods lange og meget kolde 

stolelifte. 

Senere blev det en del overskyet, og umuligt at se løjperne. Så tog vi hjem og gik en dejlig tur ud til 

vandfaldet i dagslys. Det var rigtig flot. 

Talte med Far i dag. De (Far og Johanne) har 4 års bryllupsdag. Tillykke. 

 



10. dag fredag d. 4. marts 2005 

Lidt snevejr og lidt mørkt i vejret, sådan starter dagen, men efter morgenkaffen ser det lysere ud på top-

pen. 

Smuk tur til Übergangsjoch, hvor vi lige snuppede et par små klippestykker souvenirs. På Krimmlerfälle 

købte vi et rosa kvartshjerte til ’Lillen’! (Astrid, som blev født 9.4.2005 kl. 6.16, vejede 3250 g og var 

52 cm lang, 4,5 t efter fødslen var de hjemme igen ‟åh, det er så dejligt‟ var Lones ord på telefonen til 

os, der på det tidspunkt var ved Hornborgasjön i Sverige). 

Vi forkælede os selv med massage på værelset, og det var med China-Gold Kräuter öl fra Schlecker 

Drogerie i Neukirchen, fortalte massøren. Det var ren luksus og velvære. 

 

11. dag lørdag d. 5 marts 2005 

Hjemad kl. 8.35. De sidste indkøb hos Frauenshuh = brød, skinke og ost til turen hjemad. 

Solskin -8° C. 

Flot, men meget snoet bjergvej over Gerlos ned til motorvejen, og så blev der kø! 15 km før den 

østrigske motorvej, og nu kl. 12.22 stadig kø, men vi er nået til lidt syd for München. 

Vi har fået hul på ‟potten‟. Det larmer, knirker og knager! It‟s a long way to Kerteminde! 

Kl. 13.55 = stadig kø, stadig syd for München, først efter endnu en times tid, kl. 14.45, kom der skred i 

trafikken, og vi kom godt hjem til Kerteminde igen. 

 

Kerteminde, d. 23. februar 2020 … ja først så mange år senere dukkede denne dagbog op og blev 

renskrevet! Og vi står stadig i 2020, på ski, og det er stadigvæk i Krimml! 

 

Rita 
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Martin, Camilla, Rita, Mogens 

 

 

Vinterferie Lørdag d. 21. januar – fredag d. 27. januar 2006  

 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 
 

 

 

 

 



1. dag lørdag d. 21. januar 2006 

Afgang Kerteminde kl. 08.08 +1° C - ankomst Thiersee kl. 19.00 efter 1270 km. 

Vejret var diset, overskyet og regn fyldt, men gode veje og god jævn trafik. Det var rigtig godt at køre i 

Kassel bakkerne ved dagslys, ikke så ubehageligt som om natten. Martin syntes det var spændende at 

prøve at være chauffør og klarede det rigtig godt. 

Thiersee ligger 7 km vest for Kufstein ad snoet bjergvej. Fandt uden problemer Haus Panorama, hvor frau 

Pluger tog vel imod os med 2 gode Doppelzimmer mit B/WC, incl. morgenmad. 18,50 € pr. person. Dertil 

også et morgenmads rum, vi kunne benytte til vores medbrage mad. ’Ikke vaske op’ – ’wir haben Spüler’. 

Vældig god og fin betjening. Vi så ½ Odysseus film, og så snorksov vi. 

2. dag søndag d. 22. januar 2006 

Kl. 7.00 Fin og rigelig morgenmad (ca. 20 stk. brød til os 4 personer).  

Der er faldet rigtig meget ny og fin sne i nat, ca. 20 cm. Mogens og Xantiaen klarede fint første sneprøve, 

nemlig Haus Panoramas lange, stejle indkørsel op til landevejen. 

Det er overskyet og lidt tåget, men det sner ikke, og så er det meget smukt. Temperatur lige på 

frysepunktet. Nu skal vi finde Krimml. Kl. er 8.00 og kl. 10.00 er vi i Hochkrimml og snupper en dejlig 

ski dag med lidt sne og lidt tåge. Camilla klarede det flot, og vi nød alle 4 dagen. 

Hjemme på Krimmlerfälle nød vi sauna, pool og al den hygge, man nu kan holde til. 

3. dag mandag d. 23. januar 2006 

Skyer og nogen sol. 

Og så kom chokket… Hermans Hütte er væk!!! Stort traume. Den er simpelthen brændt ned! 

(Den genopstod i det følgende år som et moderne Duxer Stadl. For os blev den dog ved med at hedde Her-

mans Hütte… også i 2020, hvor denne dagbog først dukkede op og blev renskrevet). 

Nå så ned og sidde med næsen i solen på Plattenkogel og fordøje den triste nyhed. Vi har haft så mange 

herlige oplevelser i og omkring Hermans lille hyggelige skihytte, hvor menuen bestod af gullaschsuppe, 

øl, obstler og sodavand. 

Martin og Camilla inviterede om aftenen på veltempereret Barolo og ost. 

4. dag tirsdag d. 24. januar 2006 

Blå, høj himmel, vindstille, -15° C. 

Mogens og jeg tager på udflugt til Königsleiten og Teufeltal og Übergangsjoch. Pragtfuld tur. Lårene blev 

brugt på de sorte stykker. 

Martin tog snowboard i dag, og Martin og Camilla har ’gjort’ alle pistene i Hochkrimml. 

PS. Bilruden slog en revne hele vejen på tværs, da den blev varmet op i morges! 





5. dag onsdag d. 25. januar 2006 

Endnu en dejlig dag på ski. - 9° C.  

Flotte nypræparerede piste. Sol med et let slør af dis, ingen vind. Fint vejr. Den sorte i Handalm var 

dagens gode afslutning. 

Interessant aftensmads detalje: wienerschnitzel med ristede æblestykker og derpå en trekant lun og blød 

camembert. Det smagte rigtig godt. 

Martins ben kører rigtig fint på ski, det er helt fantastisk og vidunderligt. (Martin fik en stålskinne i 

venstre lårben efter en grim motorcykelulykke). 

 

6. dag torsdag d. 26. januar 2006 

Morgen TV kl. 7.43: -14° C i 2285 m højde, ingen vind. Nu må vi ned til det dejlige morgenbord og så 

afsted på bjerget. 

Uha, kulden bed om næsen på turene i formiddags. Men solen tog fat, og vi fik en solrig, dejlig dag. Vi 

tog på Königsleiten og fræsede nogle ture, og det var mens vi var her, at vi fik sms fra Martin, at Camilla 

havde været ned af den sorte løjpe og puklerne. Flot klaret Camilla. 

Handalms sorte piste var pragtfuld i dag, på nær det sidste stykke, der ikke var præpareret. Der skulle 

lårene arbejde på de små pukler. 

 

Jeg har på Krimmlerfälle købt et ‟Mittbringsel zum Hause‟ – et smukt glimrende, guld/brunt farvet 

stenhjerte. 

 

7. dag fredag d. 27. januar 2006 

Flot sidste ski dag. Alle fire en tur på Königsleiten. Og sluttelig tog Mogens og Martin turen helt ned til 

byen, for lige at bruge de sidste ski kræfter… det var vist en drøj tur. Mogens svedte så vandet drev af 

ham. Mogens havde også smisket sig til et brusebad til slut, og det var skønt for os alle. Nu er vi på vej 

med Bauernbrot og gode ønsker om at ses til næste år. 

Afgang Krimml kl. 15.15  - 4° C, høj sol, små hvide skyer. 

Hjemme i Kerteminde lørdag d. 28. januar kl. 04.00 efter en laaang, men fin og god natlig køretur af Mar-

tin og Mogens. Godt kørt I to. 

Turen tur retur i alt 2900 km. 

Måske vi kunne overveje en togtur! 

Kerteminde, d. 23. februar 2020. Dagbogen dukkede først op i 2020, hvor den så naturligvis blev renskre-

vet til samlingen af Østrigs vinterferie skiture. 

 

Rita  











 

Skiferie – Vinterferie Andorra 

Søndag d. 11. februar til søndag d. 18. februar 2007  

Mogens og Rita 

 
Værelset: Ramponeret, glasruden til balkonen er 

revnet på kryds og tværs og sat sammen med tape. 

På badeværelset er holderen til hårtørreren 

knækket af, og hårtørrer og ledning hænger og 

dingler. Det er vist heller ikke lige i går, der er 

blevet støvsuget! Hverken på værelset og da slet 

ikke på gangen. 
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Jo, vi overvejede både tog, fly og køreferie mange 

gange. Syntes vi skulle finde en tur, hvor vi ikke 

skulle køre så meget. 

Derfor fly tur til Andorra. Dvs. køretur til Køben-

havn til langtidsparkering, videre med fly 2 timer 

45 minutter til Barcelona. Derfra bustur 4,5 time til 

vores hotel i Solden! Det tog os fra kl. 11.00 i Ker-

teminde til kl. 01.00 til vi var på vores ho-

telværelse i Andorra. 

Ventetid: Det føltes træls med så megen ventetid 

rundt omkring, og køreturen fra Barcelona til hotel 

var ’uendelig’. Tænkte vi var lige så trætte, som 

havde vi kørt selv. Det var tidsrøvende… og træls 

ikke at være en aktiv del af forløbet. 

Morgenmad: Fantastisk udvalg, helt enestående! Desto mere ærgerligt er det, at kaffen skal hentes i en 

automat. 

Liften/Gondolen: Stod hver dag 45 minutter i kø for at komme på bjerget. 

Skiudlejning: OK, men meget maskinelt, ingen personlighed. 

Ski tøj: Mogens ville købe nyt North Face ski tøj. Fik tilbud på 278 €, ved kassen var prisen pludselig 294 

€. Vi undrede os, nægtede den pris, så blev butiksejeren tilkaldt. Han pustede sig op. Vi kunne jo nok se, 

at det blev sådan og sådan med 20 % rabat. Han hørte slet ikke den stakkels ekspedient, der sagde, at det 

var hans fejl. Han havde jo sagt og vist os på regnemaskinen, at prisen var 278 €. Vi blev gjort til grin, og 

gik vores vej. Det var ærgerligt. 

Senere bed vi hovedet af al skam, og gik ned og købte ski tøjet. Det var jo det, Mogens gerne ville have, 

og det fandtes ikke andre steder i hele byen. 

Og sådan fik Mogens alligevel flot og lækkert North Face ski tøj til i alt ca. 2.000 kr. 

Og sidenhen hyggede vi med ost og rødvin på balkonen, for solen kom frem og det var lækkert. 



3. dag tirsdag d. 13. februar 2007 

Klar himmel og tendens til sol, og sådan blev det. Sol, sol og atter sol og blå himmel. Vi tog rigtig mange 

dejlige skiture. Nogle steder var pistene blevet helt bare og isede. Det gav mig en selvvalgt rutchetur på ca. 

100 m og derefter holdt vi os bare fra det isede! 

Det blev simpelthen en fantastisk dag. 

4. dag. Onsdag d. 14. februar 2007 

Overskyet, blæsende, omkring frokost tid lige 15 minutters blå himmel, ind i mellem skyerne. Den blå 

himmel forsvandt og stort set resten af dagen har ’toppen’ været uigennemsigtig. Vi tog mange ture trods 

alt, kørte godt. Jeg havde 2 mindre styrt. Et gav mig et blå mærke på højre balle! 

Mogens har mistet sine nyindkøbte windstopper handsker. Glemte dem på bænken i kælderen, hvor vi har 

en ski locker. Ærgerligt. 

Vi har gået lidt på ‟gaden‟ = ‟byen‟. Fandt den lillebitte gamle kirke. Den var desværre låst. Ellers er det 

mest hoteller, restauranter, et par små supermarkeder og 4-5 ski udstyrs forretninger. Der er ikke meget 

oprindelig by. 

Vi har karbad på værelset, og her er rigeligt med varmt vand, og det er rigtig godt til ømme lårmuskler. 

Man kan lige nøjagtig knibe sig to personer ned i karret! 

Forinden karbadet sad vi på balkonen i snevejr iført ski tøj og tæpper, og fik rødvin og snacks og fun-

derede over/glædede os over, så godt vi har det. Lagde planer 2 år frem i tiden. Så ikke mere arbejde, så 

sejltur i Europa i Marka!! 

Ja, det mærkes rigtigt. At slutte med det faste arbejde, jeg føler mig klar om 2 år. Det er dejligt med ny 

uddannelse og nye udfordringer, men samværet med Mogens i vores livs efterår er mere betydningsfuldt. 

(Efterskrift: Det blev så alligevel til 7 år mere inden vi holdt op med at arbejde) 

 



5. dag torsdag d. 15. februar 2007 

Lille formiddags ski tur i solskin. Resten af dagen bruger vi dels i La Vella, Andorras hovedstad og dels i 

Caldea Kurbadet. 

På strøget i Escaldes ligger de fine, dyre butikker på rad og række. Det er en lang smal gade, og her er 

masser af folk, biler, scootere og betjente til at dirigere trafikken. 

Byen, ja hele Andorra, det vi har set, er præget af nybygning. Der er kraner og gravemaskiner alle vegne, 

og der er lagt an til endnu flere hoteller. 

Eftermiddagens mål var Kurbadet Caldea. Fyldt med 34-36° C varmt vand, bobler og springvand, 

romerske bade med koldt 14° C og varmt vand 36° C samt flotte dampbade. Både ude og inde var der 

boblebade. Det var en enestående oplevelse og så blev kroppen simpelthen så veltilpas af at plaske rundt i 

dette varme, termiske vand. Som afslutning fik jeg en mudderbehandling med havsalt. Jeg blev smurt ind 

i det varme mudder med groft salt. Dernæst pakket ind i plastic og et folietæppe og varme håndklæder. 

Det var ren velvære. Efter et brusebad fik jeg en let massage med blødgørende creme. Det var så dejligt. 

Vi tog den lokale bus hjem til Solden og spiste et lækket måltid på en lille hyggelig, lokal restaurant (er 

ved at have fået nok af hotellets bespisning), og så ellers på hovedet i seng efter en dejlig dag. 



6. dag fredag d. 16. februar 2007 

Solskin, næsten helt blå himmel.  

Gode skiture, trods de isede, blankslidte og forblæste pister. På toppen er der ikke mere sne, det er blæst 

af, og tilbage er blot isen, velegnet til skøjtebane. 

Vi har rigtig nydt solen i dag igen. Siddet i hver sin gode liggestol oppe på bjerget med næsen i sky. Og nu 

slutter vi af med at snuppe den sidste sol fra vores balkon, kl. er 16.45. 

7. dag lørdag d. 17. februar 2007 

Sidste skidag. Det sner, og det er tåget. Bvadr! Vi trækker den lidt. 

Men det blev til rigtig mange skønne ture, og en rigtig dejlig skidag, trods ringe sigtbarhed, for det var fin, 

blød sne at køre i.  

Vidunderlig sidste ski dag, og hyggelig middag på La Propaire med ualmindelig god service af ung ando-

raner. Jeg tror nok, vi fik en 5-dobbelt cognac, i hvert fald var han meget rundhåndet og kiggede ikke på 

centiliter. Vi gav ham TD Consults visitkort, og vi fik hans mailadresse. 





8. dag søndag d. 18. februar 2007 

Kl. er 10.30 og taskerne er pakket. Vi bliver hentet kl. 11.45 og skal først flyve fra Barcelona kl. 19.35. Det 

er umanerlig lang tid at være undervejs. 



Vurdering af skiferie i Andorra:  

 

 Caldea + muddervask var en skøn oplevelse. 

 Vi har haft en pragtfuld balkon med sol og udsigt. Det har vi nydt meget. 

 Hotellet har været acceptabelt, men helt upersonligt, og kan på ingen måde leve op til Krimmlerfälle. 

 Det trækker ned, at man skal betale 12 € pr. person, hver dag for at bruge swimmingpoolen. 

 Det trækker ned, at der er så lang bustransport fra Barcelona = 5 timer. 

 Byen Solden er ikke en by, men hoteller og skisports forretninger. Man skal lede længe efter noget 

oprindeligt. 

Måske vi alligevel skulle overveje at køre i RAV’en til Krimml næste år? 

På trods af alt, en dejlig skiferie. 

 

Kerteminde, d. 26. februar 2020, hvor dagbogen blev renskrevet. 

Rita 







Skiferie – vinterferie 2008 

Krimml 

 

 

 

Chalet Löffler 

Lejlighederne Bernd & Felix 

 

Ann & Arthur 

Lone, Jacob, Oscar & Astrid 

Martin 

Mogens & Rita 

 

 

Herlige ferier, skønne lejligheder. 

Kerteminde, d. 26. februar 2020 

Og der står ikke mere i dagbogen! 

 

 

 

 

 

























Skiferie – vinterferie 2009 

Krimml 

 

Chalet Löffler 

Lejlighederne Bernd & Felix 

 

Ann & Arthur 

Lone, Jacob, Oscar & Astrid 

Martin 

Mogens & Rita 

 

Herlige ferier, skønne lejligheder. 

 

 

 

Kerteminde, d. 26. februar 2020 

Og der står ikke mere i dagbogen! 

 

 

 

 

 





















Skiferie torsdag d. 7. januar – lørdag d. 17. januar 2010 

 

Martin, Lone, Jacob, Astrid & Oscar, Mogens & Rita 

Ann er højgravid og hjemme i Århus sammen med Arthur. 

 

Vi tager med Autozug og bor på Krimmlerfälle. Nyder swimmingpoolen, ude og inde. 

Autozug var lidt træls på hjemvejen med alt for meget kold ventetid i München, eller 

en god og hyggelig oplevelse med Autozug. 

 

Dagbogen er skrevet på to ark A-4 papir som små korte noter… 

 

”Ein Tag in der Zillertal, ist immer ein Gewinn” 

 

Kerteminde, d. 10. marts 2020…da dukkede dagbogen op og blev renskrevet 

Rita 

 

 

 

 



 

1. dag torsdag d. 7. januar 2010 

Afgang torsdag eftermiddag til Hamburg - Autozug til München.  

 

2. dag fredag d. 8. januar 2010 

Vi lander tidligt om morgenen i Østrig efter en god nats søvn i toget. Og senere på dagen ankommer vi til 

Hotel Krimmlerfälle, hvor vi falder til, trods alt lidt trætte. Hygge med swimmingpool og lidt rødvin. 

 

3. dag lørdag d. 9. januar 2010 

Overskyet, tåget, ingen vind. Træning på børnebakken. Små nervøse ben. Eftermiddag kunne Oscar atter 

selv. Hente Martin i Salzburg.  

I mail til Krimmerfälle skriver jeg således d. 31. december 2009: 

“Goodmorning Hotel Krimmlerfälle. 

We look forward soon to arrive at your Hotel for our winterholiday. 

As previously mentioned our son (single room „Gernkogel‟) is studying at the University. The exame has 

now been fixed for Friday January 8th, which means that he will not arrive with us by car, but fly in to Salz-

burg on Saturday, January 9th. That means he will not need the room for Friday, but start his holiday on 

Saturday January 9th. 

Please confirm this is OK.” 

Og det var selvfølgelig OK. 

 



4. dag søndag d. 10. januar 2010 

Overskyet. 

Martin fejrer 26 års fødselsdag – videokamera. Op med den store tallerkenlift – op i solskin. Op med Filz-

stein liften til toppen i solskin. Herligt! 

Nogle timer med lidt sol, herefter trak skyerne/tågen sammen igen. 

Astrid i snor, og så pludselig efter frokost kunne hun selv køre ned fra Herman. Det var imponerende. 

Astrid fik ‟Succesklokken‟. 

Snevejr sidst på dagen. Havde et lille styrt på højre hofte – kørte sammen med Martin. 



 

Atter swimmingpool ude og inde. Sauna + rulle i sne.  

Atter swimmingpool ude og inde. Sauna + rulle i sne.  



5. dag mandag d. 11. januar 2010 

Overskyet, frisk pulversne, mange dejlige skiture. Jacob kørte ind i skiltet ‟Fun Park‟. 

Martin havde glemt sine skistøvler. Massage til Lone og mig. Dejlig afslappende. TP om aftenen. 

Ann sms = ønsker ikke flere sms før vi er hjemme igen. Er vist både ked af ikke at kunne være sammen 

med os, og nervøs for om vi kommer hjem inden fødslen. 

(Efterskrift: Vi nåede det -Anna blev født d. 

28. januar 2010) 

Astrid gav Martin ‟Succesklokken‟, 

da vi holdt samling! 



6. dag tirsdag d. 12. januar 2010 

Stadig overskyet, tung dis over hele dalen. 

Men så kom solen frem oppe på toppen kl. 11.00. Glühwein og hvid chokolade på bænken i solkrogen hos 

Herman. 

Resten af dagen sol og små disede skyer. Dejligt skiføre. 

Martin gav Oscar ‟Succesklokken‟ for at have kørt hele vejen ned igennem alle puklerne på Plattenkogel! 

Iskoldt vand i Poolen!  

– Æselspil på værelset! 



7. dag onsdag d. 13. januar 2010 

Dejligt solskin det meste af dagen. Martin, Mogens og jeg tog på tur på Königsleiten. Fin tur. 

Shoppe i Seko Supermarkedet + Patterer m.m. 

Æselspil på værelset. 

Kun et hurtigt brusebad. Poolen ikke varm endnu. 

Morfar fik klokken af Oscar. 



8. dag torsdag d. 14. januar 2010 

Sol på toppen, ses fra værelset. -12° C i dag. Det bliver vist koldt, og der er lovet skyer og tåge. 

Nej, det blev en solrig og mild dag med kun - 4° C. 

Oscar tog turen ned ad den sorte løjpe. Fik ’Succesklokken‟ for den præstation! 

Martin, Lone og Jacob på Königsleiten i solskin, imens kørte Mormor, Morfar, Astrid og Oscar i dybsne på 

Smørbakken, og så mødtes vi alle hos Herman. 

 

9. dag fredag d. 15. januar 2010 

Martins 26 års fødselsdag. Der er sol på toppen og blå himmel. Og det blev sådan en dejlig dag. Jeg fik 

’Succesklokken‟ fordi jeg kørte i dybsne! 

 

10. dag lørdag d. 16. januar 2010 

Endnu mere sol og blå himmel. Sidste dejlige skidag. Masser af gode ture for alle mand. 

Og så var der sol på Hermans bænke! Og vi fik en ‟På gensyn Obstler med cocktail bær på husets regning!‟ 

Nu er kl. 16.24 og vi er godt på vej mod autozug i München – solen skinner stadig. 

PS Mogens og Jacob sad i liften og planlagde, at vi skulle leje Felix og Bernd i uge 5 i 2011!! 

Kerteminde, d. 10. marts 2020…da dukkede dagbogen op og blev renskrevet 

Rita 

 











 

Vinterferie – Skiferie - Leukerbad Schweiz 

Fredag d. 11. februar 2011 – lørdag d. 19. februar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogens og Rita i 

’Chalet zur Lichten’ 

Tom og Adriennes ski hytte 

 

 

 

 



1. dag fredag d. 11. februar 2011 

Afgang Kerteminde kl. 14.30.  

Far passer hus og kat. 

Det er fredag, og der er en del weekend trafik henover Fyn. 

I Hamburg –Altona skal vi med Autozug  til Lörrach i aften, afgang kl. 22.00. Vi skal være klar til 

pålæsning af bilen 1-2 timer før afgang. Og så er der redt op til os i en lille privat kupé. Vi lander i Lör-

rach i morgen tidlig kl. 8.30. 

Lörrach ligger i det  sydvestlige Tyskland i dalen Wiesental ved kanten af Schwarzwald bjergene og tæt 

på grænsen til Schweiz. 

Vi har god tid, og trisser ind og provianterer lidt drikkevarer og ‟snask‟ hos Fleggaard. 

Men dog… der missede vi afkørsel til Autozug – GPS gik i sort, og så fik vi set Elbtunnellen, først den 

ene vej, og så den anden vej! Og dernæst var vi på ret køl igen. Vi skal altså huske at dreje fra ved afkør-

sel 28! 

Medbragte flutes fra Brugsen stillede sulten, mens vi ventede på at blive læsset på toget.   

Vi skal også huske at medbringe registreringsattest på bilen. Den skal vises sammen med billetten. Lige en 

smule stress og uro, indtil vi fandt en kopi af attesten, gemt sammen med bilens øvrige info materiale. 

Mogens stadig lidt utilpas med let hovedpine efter et par dage med influenzalignende symptomer. I nat 

svedte han ‟tran‟. Sengen, dynen hovedpuden var drivende våde. Jeg har aldrig set noget lignende, og vi 

havde rigtig gang i vaskemaskinen inden afgang. 



2. dag lørdag d. 12. februar 2011 

Fin lille 3 m² stor kupé med 2 køjer, dyner, puder, håndklæder, sæbe, 2 små vandflasker og 2 små flasker 

rødvin. Vi følte os forkælede. Desuden en lille håndvask og to små borde. Jovist, den rene luksus på et 

komprimeret areal. 

I aftes flyttede vi ind, snuppede en ‟AmagerOne‟ og lidt frugt, og så var det ellers under dynen, mens vi, 

næsten uden at mærke det, susede ned gennem Tyskland.  

Vågner i toget til kaffe og morgenmadspose på vanlig vis, dog var der denne gang mulighed for kaffere-

fill. 

Efterskrift: Vi skal huske at medbringe et par skiver god ost til morgenbrødet, det vil være lækkert. 

HUSK, du havde alt for meget mad med ind i toget! Evt. blot rødvin, vand og kransekage! 

Et lille ‟cerutstop‟ ved Weil am Rhein, det første siden afgang. 

Vel fremme i Lörrach blev bilen læsset af, og så kørte vi videre på egne hjul! Ind i Schweiz. Vi skulle for-

cere bjerget Lötschbergs… ikke over, heller ikke under, men igennem bjerget i en togtunnel i buldrende 

mørke. 

Det var en meget spændende togtur igennem Lötschberg fra Kandersteg til Goppenstein. Det MÅ man 

prøve… En tur i total mørke i 15 minutter siddende i egen bil på en åben togvogn! 

Sammen med rigtig mange andre bilister, kørte vi simpelthen bilen op på den åbne togvogn. Der var 

strenge ordrer om at vi SKULLE blive siddende i bilen, og så susede vi ellers afsted i mørket igennem 

bjergkæden. En virkelig mærkværdig oplevelse. Pris 25 CHF svarende til D.kr. 150,-. 

Vel ude af bjerget på den anden side, landede vi i det skønneste solskin. 

Dernæst ca. 3 timers kørsel primært ad smalle, snoede bjergveje i fantastisk solskins vejr. Vi så et par 

havørne kredse højt oppe, og et par bønder, der i solen havde smidt jakken, og klargjorde vin stokke ved at 

klippe vissent løv og grene af. 

Fandt uden problemer ‟Chalet zur Lichten‟, Grichting-klanens ferielejlighed på 1. sal med skønne sol-

skinsterrasser. Der var champagne på køl til os. Vi nød både sol og champagne. 

Dernæst gåtur rundt i byen, for at fornemme området. Fik købt skihjelm og kombineret ‟Schnee – und 

Badepass‟ med adgang til skiområdet og de thermale bade. Vi glæder os til begge dele. 

Mogens er ikke helt ovre sin influenza eller hvad det nu er. Får slemme svedeture,  

og har ubehag ved vandladning. 



 
3. dag søndag d. 13. februar 2011 

Solskin, masser af morgenkaffe, mens alle brochurer over byens herligheder, studeres grundigt. Man kan 

vist først få morgenbrød kl. 7.45, og det er jo værd at vide! Så i dag en tør flutes fra Clausen og lidt frugt. 

Op med gondolen til skiområdet… vi kørte hen i P-huset, for blot at konstatere, at vi skulle slæbe ski, 

stave, og os selv op i ca. 4. - 5. sals højde. Nix! Hjem igen. Så prøvede vi skibussen. Det gik bedre, blev 

sat af en 5-700 m fra Torrentbahn. Dernæst ind og stå klemt som sild i en tønde, sammen med ca. 80 an-

dre. Noget ubehageligt! 

På toppen skinnede solen skønt, og det blev den ved med hele dagen. Vi blev dog lidt overraskede over 

ski området, som synes ganske lille med få meget smalle løjper. Her er ingen snekanoner, så løjperne var 

glatte og slidte af mangel på snevejr. Vi rådede bod på dette med et par gode, skønne solpauser med 

Glühwein og Kakao mit und mit. 

Vi tog turen hele vejen ned af bjerget og endte i Leukerbad, men ingen skibus foreløbig. Så var det bare 

ski og stave på nakken og traske hjemad, mens sveden drev af os. 

Efterfølgende et par timer fulde af velvære og nydelse i Alpentherme thermal bad med vand op til 43° C. 

Mogens blev dog sløj og utilpas, og vi måtte hjem, så han kunne hvile. Klager over ‟kriblen i huden‟, føler 

sig underafkølet og føler ubehag ved vandladning, og har ringe appetit. 

Købte et termometer på apoteket. Damen var meget hjælpsom, 

tænkte det måske var en urin vejs infektion.  

Fik urtemedicin tabletter, og besked på at søge læge, hvis tempera-

turstigning. Han er bare så udmattet. Fortsat meget ringe appetit. 

Kl. 18.45 Temp. 37,5° C. 

Jeg var en lille tur i Burgerbad. Mogens blot tilskuer. Spiste lidt 

restemad og så X-faktor på computeren. 

4. dag mandag d. 14. februar 2011 



  



5. dag tirsdag d. 15. februar 2011 

Mogens har fortsat svedeture, og er oppe flere gange om natten for at lade vandet. Temp. 36,0 °C. 

En del skyer i dag. 

Vi tog på bjerget, men det var overskyet og der var en del vind. Vi kunne nærmest intet se, og Mogens 

frøs!!! 

Så nedad gik det, og efter en lille hyggelig pause med øl/vin og Gullasch suppe mit Liebe, så tog vi blot 

hjem igen, og havde en dejlig tur i Burgerbad med masser af varmt vand.  

Aftensmaden måtte jo være Kærlighedspasta. Det skal jo serveres mindst x 1 på hver skitur.  

Nu sidder vi og tænker tilbage 

på, hvornår vi sidst har set 

Tom og Adrienne! Det er vist 

30 år siden! Og nu kommer de 

i morgen. Bare vi kan kende 

hinanden. Jeg har lavet to A4 

Ark! Det ene med teksten 

‟Believe it or not, but I am 

Rita 61 years old, but still the 

same‟ – og det andet med 

„Mogens I believe! The Body 

is the same, but a bit bigger!‟ 

Vi er meget spændte på mødet 

i real life og ikke på inter-

nettet! 





6. dag onsdag d. 16. februar 2011 

Mogens er vist i bedring, sovet godt, kun oppe x 1 i nat. Dog fortsat svedeture. 

Mogens temp. 34,0 -33,8 -33,9 målt i armhulen. Mogens oralt 34,9 (fredag 35,7 i armhulen + hoste) 

Rita temp. 35,8 også målt i armhulen 

Gad vide om det virker ordentligt, det termometer? 

Og så var de der lige pludselig, ca. kl. 12.00. Lige så snart snakken kom i gang, var det præcist de 

samme mennesker, som vi lærte at kende for ca. 30 år siden. 

Vi havde en dejlig eftermiddag og aften med masser af snak om gamle dage og alt mulig andet, om 

Toms far, der byggede huset, om huset her, hvor Tom voksede op og om Leukerbad. Det var sjovt og 

interessant at høre om livet i bjergene. 

Adrienne tog os på en vandretur langs med byen, blot i udkanten lidt oppe på bjergsiden. Vi nød en kop 

cappuccino på en lille Stübli, og så bjerggemser højt oppe i bjergene på hjemvejen. 

Vi tilberedte fasan i karrysovs til dem, og det faldt vist i god smag. Forærede dem bogen Østfyn i Øjesyn 

på tysk, en glas bonbonniere fra Holmegård Glasværk og en lille fin koral fra Kuwait. 

De fortalte frit om, hvordan Tom (nu 59 år) for nogle år siden fik en svær depression, og livet for ham 

gik i stå, forårsaget af arbejdsrelateret stress. Tom har aldrig haft fast arbejde siden, og er stadig præget 

af belastningen. 

De har også haft Toms mor boende hos sig i Luterbach, da hun ikke længere kunne klare sig selv i huset 

her i Leukerbad. 

Tom og Adi har to piger. Michelle er psykiatrisk sygeplejerske, og Nicole og hendes mand har en 

bedemandsforretning i Tom & Adis kælder, samtidig med, at Nicole arbejder som tjener i en restaurant. 

Tom og Adi ejer ‟Chalet zur Lichten‟ sammen med Toms to søskende. Huset er deres barndomshjem. 

Det er ny renoveret og stuen og 2. sal er lejet ud. 1. sal er familiens og er fyldt med minder fra Toms 

forældres tid. Samtidig har Tom og Adi også en ferielejlighed i naboejendommen til udlejning. 

(Efterskrift: Både ‟Chalet zur Lichten‟ og ferielejligheden blev solgt 4-5 år senere, det blev for vanske-

ligt at holde begge dele i gang, og bo ca. 3 timers kørsel derfra. )  





7. dag torsdag d. 17. november 2011 

Hyggelig morgenkaffe med Tom og Adi.  

De skulle ned i stueetagen, og skrive langtids udlejningskontrakt med en ny familie, og dernæst hjem 

og tage sig af Adis Mor, der 84 år gammel, er begyndt at vise tegn på demens. 

Så Farvel og Tak for denne gang. Kom snart til Kerteminde, og vi vil vise jer omkring hos os. 

(Efterskrift: 8 år senere, i sommeren 2019 kom Tom og Adi på besøg hos os, i en god uges tid. Det var 

et dejligt begivenhedsrigt besøg, som vi nød meget.) 

Vi pakker rygsækken, tager gode travestøvler på, og en skistav i hånden. Vi skal på vandretur på top-

pen. 

Vi tager op med liften til Gemmipass i 2.350 meters højde. Her er en præpareret ‟Winter Wanderweg‟ 

rundt om Daubensee, og vejen går videre gennem passet i bjergene, og slutter i Kandersteg, hvis man 

altså vandrer længe nok. Så langt gik vi dog ikke, for vi skulle samme vej hjem igen, og det gik bare 

opad og opad!  

Vi holdt pause på det gamle bjerghotel og restaurant ‟Schwarenbach‟. Vi fik en velsmagende frokost, 

og var således ladet godt op til den udfordrende og fysisk krævende vandretur tilbage … op…op… op 

til vi igen nåede passet, og kunne vandre frit og ubesværet på den flade tilfrosne Daubensee.  

Dagen bød på sol, skyer og en del blæst, og selvfølgelig frostvejr. Det var en flot og herlig tur. 

Efter et lille hvil hjemme i ‟Chalet zur Lichten‟ lå vi i blød i 2 timer i Burgerbad. Masser af boblebad, 

og blødgøring i det u-filtrerede 51° C varme thermiske kildevand. 

En uendelig smuk ‟fuldmåne opgang‟ over bjergene afsluttede en dejlig dag. 

 

8. dag fredag d. 18. februar 2011 

Nu er Mogens begyndt at hoste på en hul, ubehagelig måde, og er også lidt mat her til morgen.  

Vi snupper en ekstra kande kaffe. 

Solen stod op og formåede at sprede skyerne et par timer ved frokost tid. Vi kørte til Albinen og tog 

kabineliften op til Rinderhütte, og dernæst stoleliften helt op til toppen, Her fik vi et par gode skiture, 

og frokost i solskinnet på Alpengrüss. 

Sidst på dagen atter et par timer i kurbadets herlige vande. Boblebade på ‟boblebænke‟ med udsigt til 

bjergene. 

Aftensmaden bestod af pizza og citronsorbet. 

Det blev en rigtig 

dejlig dag. 

 

 



9. dag lørdag d. 19. februar 2011 

Mogens har hostet en del i nat. 

Kl. er 07.45, og Mogens er gået til bageren efter det sidste schweiziske morgenbrød. Måske snupper vi 

en tur på bjerget, måske en tur i kurbadet inden vi begynder på hjemrejsen sidst på eftermiddagen. 

(Efterskrift: Og så står der ikke mere i dagbogen. Mogens havde det skidt på hele turen hjemad, ja fak-

tisk så skidt, at han pludselig kørte ind til siden, og bad mig overtage rattet og køre os helt hjem. 

På bagkant skulle vi selvfølgelig have opsøgt en læge i Leukerbad. 

Mogens sled sig igennem sin infektion, som det må have været.  Vist også uden lægehjælp, så vidt vi 

husker. I hvert fald er han helt og aldeles velbefindende her i 2020, som han siger med et smil!) 





 

 

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 Her-

man. Først kom Mogens med sådan en omgang… 

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 kør-

te på Herman sammen med Lone. 

Det blev blot til få ture efter frokost på Half Pipen, 

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) 

 















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 













Vinterferie Hochkrimml 

fredag d. 14. februar – søndag d. 22. februar 2014 

Chalet Löffler - Bernd og Felix 

 

 

 

 



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 me-

get 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 ud-

deles 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 vid-

ste,  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 luft-

en. 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 





 

Forord 

 

Denne dagbog er skrevet af Rita under vor vinterferie i Krimml . 

 

Østrig 2015 

Søndag d. 8.2.2015 – Søndag d. 15.2.2015 

Martin & Sara 

Lone, Oscar & Astrid 

Ann  Anna & Arthur 

Mogens & jeg 

 

Vi boede på Krimmlerfälle i 4 familieværelser. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html
http://livsnyderne.nu/Rejsebeskrivelser/Faeroerne/faeroerne.html


1. dag søndag d. 8. februar 2015 

Op kl. 06.00 efter fin og dejlig 60 års fødselsdag hos Saras 

Far Jørgen. 

Afgang kl. 08.00 – til Brugsen at hente seks friske flutes med 

til aftensmaden.Lone, Oscar & Astrid, Martin & Sara kører i 

Jørgens nye BMW - mørkegrå AP 72 519. 

Vi tager afsted i flot solskinsvejr og temp. på 1º C. Sol og 

skønt vejr hele vejen. Der er hygge på bagsædet, hele ve-

jen, alle 9 timer og 10 minutter. Arthur så film på IPad og 

Anna tegnede og fortalte om os alle sammen på ski. 

Bagsædet siger at vi skal huske:’Klemmer’ til selen 

Tæpper til fødderne (fodkoldt) 

Lune ting i ryggen (det trækker i lænden ved sædet) 

Kl. 17.10 landede vi hos Heinz & Lydia, 

langt ude på landet i et gammelt bin-

dingsværkshus fra 1700-tallet. Her fik vi 

hvert et værelse og Anns var stort nok 

til at vi kunne spise vores medbragte 

aftensmad. Trætte gik vi alle tidligt i 

seng.   

Hov – må lige huske at fortælle, at Mar-

tin og Sara havde den gule elefant med! 

Og den fik jeg tildelt at skulle køre med 

på 1. ski dag og det på grund af nogle 

lilla krykker fra sidste år! 



2. dag mandag d. 9. februar 2015 

Kl. 7.00 var der dejlig morgenkaffe til 

alle i det store køkken og kl. 8.00 var vi 

klar til afgang. Først gav Bimmeren 

den gas op af den stejle bakke, det gik 

fint. Og så kom Avensisen også op. 

Det har sneet lidt i nat og der er hvidt 

overalt. Der ligger en grå tone over 

landskabet i dag. Måske snetunge sky-

er? 

Og så blev der kø omkring München – 

A99 ’gesperrt’! Heldigvis fandt BMW’s 

GPS en omvej og vi kom på rette vej, 

efter at samme GPS fandt en ARAL 

tank til Avensisen, der midt i kødannelsen pludselig kun havde diesel til 32 km tilbage. 

I Mittersill handlede vi lidt ind i Merkur på vanlig, hyggelig vis, og fik en mega pizza slice til fro-

kost. 

Trætte af bilkørsel landede vi på Krimmlerfälle og 

hilste på gamle frau Schöppll, som desværre ikke 

kunne checke os ind. Det blev en lang og lidt træls 

ventetid på ca.1 time, trods vi på bordplanen kunne 

se, hvilke værelser, vi skulle have. 

Det var alle dejlige værelser i underetagen. Martin & 

Sara hjørneværelse nr. 55 (uden karbad) og os i nr. 

1, Ann i nr. 2 og Lone i nr. 4. Alle værelser med fin 

altan. 

Aftensmad, snak og hygge, pool bad og sauna til 

nogle. Hov vi fik da også lejet ski og støvler til alle. 

Lone kæmpede hårdt og fik børnerabat på Astrid. 

Oscar til 50 %. 

HUSK: Børnesengen = sovesofaen er meget kort!!!! 



3. dag tirsdag d. 10. februar 2015 

Lidt mørkt, lette skyer, men også et lille 

solstrejf. Morfar og Anna træner ’pizza’ 

på børnebakken og Mormor træner og-

så ’sit knæ’ fra sidste år. Vi klarede det 

begge fint, og inden aftenen var omme 

kørte Anna selv ned af bjerget. 

Oscar, Astrid og Arthur kunne uden pro-

blemer huske, hvordan man står på ski. 

Det blev en dejlig ski dag, hvor Mormor 

kørte med den gule elefant. 

Om aftenen var der mange gode historier, der bejlede 

til den gule elefant. Det blev dog Oscar, der fik den for 

sin knækkede skistav. Oscar, Astrid og Mormor skulle 

stå på liften med rullebåndet. Oscars stav kom i klem-

me, han begyndte at falde, greb fat i Mormor. Så faldt 

Oscar, og så faldt Mormor, og så gik liften i stå. Så lå 

vi der! Mormor og Oscar! Astrid forstod ikke hvad, der 

var sket. Vi blev hjulpet op og kom på liften, og så 

konstaterede Oscar at 

hans skistav var 

knækket! 



4. dag onsdag d. 11. februar 2015 

Sol, sol, sol! Herligt! Vi besluttede at tildele 

den gule elefant for en halv dag af gangen. Og 

ved frokosttid blev det Annas tur til at køre 

med den gule elefant, fordi hun simpelthen var 

så go’ til at stå på ski! 

Martin og Sara fik lyst til en solskinstur op til 

korset. Vi sad på Herman og hyggede, og så 

kom de tilbage. Pludselig sagde Sara, at hun 

nu havde en lille historie at fortælle, måske ik-

ke helt en gul elefant historie, men… Og vi 

ville jo gerne høre. Og så sagde Sara, at hun i 

dag var kommet tættere på, at være i familie 

med os, for Martin havde friet til hende oppe 

ved korset. Og så viste hun den skønneste enkle, 

flotte diamantring frem! Stor var glæden hos os al-

le, og jeg blev så rørt, så tårerne trillede. Det var 

en vidunderlig livsbekræftende historie. Åh, hvor 

blev jeg glad. Lone købte Bombardino til alle. Mar-

tin inviterede på champagne på værelse 55, når vi kom ned fra bjerget.  

Lidt senere kom næste historie. Vi skulle ned fra Plattenkogel ad stien, henover bjerget til Herman. 

Morfar kørte ned på stien, skulle vende sig efter Anna og faldt! Anna sagde så efterfølgende, at hun 

skulle ned at hjælpe Morfar…. Det betød, at hun kørte udover den stejle kant og forsvandt! Ann hurtigt 

bagefter. Morfar kæmpede for at komme op og spurgte bekymret ’hvor er Anna?’ – ’Anna forsvandt 

udover kanten!’ – hurtigt fik Martin besked om også at 

køre udover kanten og finde Anna. Anna var rutsjet 

på ryggen med skiene pegende direkte ned i dalen. 

Ann fangede hende først. Anna sagde ’det er koldt’ og 

var meget forskrækket. Som kom Martin til med red-

nings chokolade. Alle mødtes på Herman og fik adre-

nalinen ud af kroppen. 

Den historie indbragte Morfar den gule elefant. 

Lone og Astrid faldt af T-hejsen (hammerhejsen, som 

Anna siger) og måtte kravle op af det stejle stykke. 

Astrids ski kom udover en kant, Astrid fulgte sine ski 

og Lones ski fulgte Astrid. Det gav en gul elefant til 

Astrid. 



5. dag torsdag d. 12. februar 2015 

Endnu en dejlig solskinsdag 

med mange gode skiture. 

 Arthur fik den gule elefant til-

delt af Astrid, fordi han var sej, 

modig og imponerende på ski! 

Anna blev fanget bagfra af en 

snowboarder, der ikke havde 

set Anna. Heldigvis greb han 

hende, og der skete intet, ud-

over Anna blev forskrækket. 

Anna sagde ’ jeg skulle jo bare 

følge min flok!’ To minutter ef-

ter rejste hun sig op og var klar 

igen. I øvrigt har Anna med-

delt, at hun skal være 

skilærer, når hun bli-

ver stor. 

Lone fik den gule ele-

fant på forventning 

om et ’stunt’ om ef-

termiddagen….og 

det hjalp Morfar med! Hans ski ramte Lones 

ski, og så faldt de begge to!! 

Om aftenen var Mormor og Morfar og Anna i 

poolen efter aftensmaden. Flot sort nattehim-

mel med stjerne og helt stille vejr. Vi svømmer 

udenfor og spontant udbryder Anna ’Man får 

helt lyst til at synge’ – ”Lad det glitrende sne 

dække bjerget” – og det gjorde hun så. Hun var 

sprudlende glad og lykkelig, og nød det når 

Morfar løftede hende højt op og hurtigt ned i 

alle boblerne. 



6. dag fredag d. 13. februar 2015 

Martin og Sara har 5 års dag i dag. Tillykke. 

Og atter en dejlig solskins ski dag. 

Den gule elefant blev tildelt Ann, der på den mest dramatiske 

vis fik sin lille brune Fjällräv rygsæk til at hænge fast i T-

hejsen ved Duxer. Lidt drama, men Martin racede efter den 

og fik den pirket ned med sin ski stav og så var alle glade 

igen. Alle børn klarede fint T-hejsen. 

Om aftenen var der liv og glade dage i poolen, og 

nøj hvor var vi alle trætte om aftenen. 



7. dag lørdag d. 14. februar 2015 

Sidste dejlige ski dag. 

Bilen pakkes i det dej-

ligste solskins vejr og 

Krimmlerfälle fortælles, 

at aften hovedretten 

godt kunne trænge til 

lidt opmuntring! Kl. 

11.00 Herman drink i 

solskin med skøn af-

skeds obstler til alle 

mand med ønsker om 

godt helbred til vi ses 

næste år. Det er røren-

de og bevægende. 

Mange dejlige ture 

med ”Der Präsident-

bubble”. 

Skyerne trækker lidt 

sammen og vi trækker 

indenfor til det runde 

bord til frokost. Og der blev fortalt mange gode elefant historier og alle var enige om, at den bed-

ste historie var fra den 11. februar, hvor Martin friede til Sara og gav hende en diamantring og 

strøede solskins diamanter og kærlighed udover hele bjerget og os alle sammen. De fik den gule 

elefant og en smuk bjergkrystal til minde om dagen og ferien. 

Sikken dejlig sidste ski dag. Fun Parken blev testet flere gange og kl. ca. 15.00 mødtes vi for sid-

ste gang hos Herman, fik lidt drikkelse og fik sagt godt farvel og på gensyn næste år. 

Alle var vi enige om, at det havde været en skøn ferie, og at vi gerne vil afsted igen til næste 

år…. Og det må gerne være Bernd & Felix, og så må vi begynde at spare sammen. 

Kl. 16.30 er skiene afleveret, alle er klædt om på toiletterne ved Duxer restauranten. Solen skin-

ner stadig og vi sætter kurs mod Heinz og Lydia i Bayern. Vi kan få vores værelser k. 20.00. 

Der gumles Hubba Bubba tyggegummi og ses IPad og tegnes Astrid, der kører mellem slalom-

pinde.  

Solen gik smukt ned over sneklædte bjergtoppe, mens vi snirklede os op gennem Pass Thurn og 

ud af Østrig gennem Kufstein. I modsat retning var der ’stau’ – alle skulle på 

’Faschungs’  (fastelavns) ski ferie.  

Lang lidt trættende motorvejstur i mørket, og efter et småstressende, smådyrt Mac D måltid var 

det dejligt at lande på Am Rieb 1, hvor Martin ringede til Heinz og Lydia og fik at vide, hvor nøg-

len til huset var lagt til os. Tror det føltes godt for alle parter at lande et kendt sted! 

TIPS: 

Kør evt. over Leipzig ad A9. Ringe trafik og knap så mange ’Kassel bakker’. 

Kør i dagslys – det er alle bedst tilpas ved. 

Mor skal prøve at leje nye ski. 

Anns skistøvler var Rossignol str. 41. 



8. dag søndag d. 15. februar 2015 

Kl. 7.40 afgang fra Heinz og Lydia, Am 

Rieb 1 i Weissenburg efter go’ overnat-

ning og hyggelig morgenmad. Pris 80 

€ alt incl. Heinz fortalte, at der er flere 

stenbrud i området, hvor man kan fin-

de fossiler af urfugle. Det kunne være 

spændende at udforske en gang på en 

sommertur.  

Det er - 2º C og kun en lille bitte smule 

dis. Skønt at kunne se hvor vi kører. 

Vores GPS ledte os ad A9 forbi Leipzig 

og det var en rigtig fin tur med ringe 

trafik. 

Med blot 1 diesel/tisstop nåede vi Hüttener Berge kl. 13.48 og fik Curry Wurst mit Pommes! Det 

er gået så fint på bagsædet. 

Vi hørte også fra Martin & Sara, Lone, Oscar & Astrid. De er OK og lander i Kerteminde kl. 17.11. 

Vores ETA siger 16.28. 

Det har været en dejlig, dejlig ferie, hvor vi har formået at være 10 personer med forskellige aldre 

og behov, sammen på en god måde. 

Renskrevet med forventningens glæde og udsigt til endnu en vinterferie i Krimml. 

 

Kerteminde, d. 24.1.2016 

Kone, mor, mormor, svigermor Rita 
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Denne dagbog er skrevet af Rita under vor vinterferie i Krimml . 

 

Skiferie fredag d. 12.februar 2016 – lørdag d. 20. februar 2016 

Lone, Oscar, Astrid, Mormor og Morfar 

 

Vi boede i Haus Elisabeth, som vi tidligere har benyttet. 

  

 

 

 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 
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1. dag fredag d. 12. februar 2016 

Afgang Kerteminde kl. 07.00 i Avensis’en. 

På I. A. Larsens Vej står ’3 blaffere’ og vil med til Østrig. Det 

får de lov til. 

Klart vejr. Tp. 0º C. Der ligger et tyndt, hvidt skær udover mar-

kerne. Solen står op og laver den flotteste, klare blå morgen-

himmel med rødligt skær. 

5 ½ time senere, og efter flere pizzasnegle, pølsehorn, lakrids 

schnecken og lakridschokolade, når vi Magdeburg ad A2 og drejer sydpå ad A9. Solen skinner 

og tp. Er steget til 7º C. 

Vi begynder at underholde os selv med at lede efter forskellige nationalitetesmærker på bilerne. 

Det bliver til ret mange – 18 i alt. 

N = Norge 

F = Frankrig 

A = Austria (Østrig) 

D  = Deutschland 

LT  = Latvia 

DK = Danmark 

I = Italien 

NL = Netherlands (Holland) 

CZ = Tjekkiet 

RO = Rumænien 

H = Hungary (Ungarn) 

GB = Great Britain 

PL = Polen 

S = Sverige 

N = Norge 

SLO = Slovenien 

EST = Estland 

HR = Kroatien 

 

I fin stil når vi Heinz & Lydia kl. 16.30 ~ 9,5 

time efter afgang fra Kerteminde.  

Her er lige så hyggelig og lige så fodkoldt som 

sidste år. Vi får de to gode værelser i kælder 

etagen. Godt vi har sutsko med. Og så fyrer vi 

op for radiatoren og hyggen indfinder sig. Os-

car og Astrid ligger på tværs i dobbeltsengen, 

ser film, spiser chips og slik og slapper helt af 

i fælles hygge. 

Vi får ost og rødvin og dyrepaté, og hov, vi fik 

da også lige en øl og en Dark and Stormy. 

Der er heller ingen sne i Weissenburg hos 

Heinz & Lydia. 



2. dag lørdag d. 13. februar 2016 

Åh, dejlig nattesøvn og hyggelig morgenmad med Heinz & Lydia. 

Lydia venter også et barnebarn i marts. Heinz fortæller om den 

gamle øl kælder og gasthaus, bygget i 1793, og viser os de gamle 

kælderrum, der går 200 m ind i klippen, og holder en konstant tem-

peratur på 8º C. 

På køkkendøren har Heinz hængt et sjovt citat op. Nogen med 

’engang i mellem skal man også lede efter skylden hos den an-

den’!!!  

Vi kan desværre ikke få en overnatning her på hjemturen, men til 

gengæld får vi som stamkunder Heinz & Lydia’s private mailadres-

se, som vi kan benytte ved næste behov for overnatning! gru-

ber.heinz@gmx.de 

 

Kl. 8.15 er vi klar til afgang. Vi trænger til en tankstation. Og vi finder en fin Shell tank på B2 efter 

første afkørsel til Ulm, ca. ½ times kørsel fra Heinz & Lydia. (havde diesel til 90 km i tanken). 

Denne tankstation er god, hvis altså vi kører den vej. Den ledte os igen igennem München med 

alt for meget kødannelse.  

Så vi fik en ny tanke, et nyt tips. Overveje at køre fra Heinz og Lydia mod Ingolstadt og kom på 

motorvejen der, for at undgå at komme ind i München. Vælg Ingolstadt på GPS! 

Og vi fik mere kø efter München ned mod Rosenheim og ind til 

Kufstein! 

Efter lang, lang kø kørsel proklamerer Mogens, at det simpelt-

hen er for træls, og at hele lørdagen også kommer til at gå 

med transport, så næste år vil han køre direkte til Krimml fra 

Kerteminde tidligt, tidligt fredag morgen og være fremme fre-

dag aften!!! MMMH! Nu må vi se DET ER en laaaang tur! 

Vi gætter gåder og talemåder undervejs og adopterer en ro-

mersk kejsers latinske udtalelse: Veni, vidi, vici! ~ Jeg kom, jeg 

så, jeg sejrede! Det lyder da meget godt, når man skal stå på ski i Østrig! 

Solen skinner og vi når til Mittersill, hvor vi handler 

stort ind. På vanlig vis forundres vi over, at chauf-

føren får proppet alle varerne ind i Avensis’en. 

Også en kæmpestor familiepizza, som vi spiste 

undervejs! 

Nøglen hentes på Sterngucker i Königsleiten, bi-

len tømmes for grej, og vi flytter ind i den samme 

lejlighed som sidst. Den er nu renoveret og brug-

bar for 5 personer. Vi ønsker os dog meget Bernd 

& Felix!!! 

Så bliver der lejet ski og købt liftkort – så er vi klar 

til første ski dag. Her er dejlig sne. 

mailto:gruber.heinz@gmx.de
mailto:gruber.heinz@gmx.de


3. dag søndag d. 14. februar 2016 

Smuk morgensol, dejlig morgenmad. Det bliver 

lettere overskyet, men vi er i gang det meste af 

dagen, og træner vores ski ben alle sammen. 

Hos Hermann møder vi Villy, Thomas, Maibritt, 

Lars, Tine og deres Emma. Det var hyggeligt. 

Hvad der var mindre hyggeligt, var et frygteligt 

musik arrangement med sang og høj, høj Hansi 

Hinterseer musik, på vores runde bords plads! 

Frygteligt. Vi gav os dog til at rokke med til musik-

ken, sådan en slags ’go with the flow’, for det er 

der jo alligevel. 

Lone kørte med den gule elefant, for Ann in ab-

sentia. Hun mente nok, at Mosters stunt med ryg-

sækken sidste år, kunne bære den gule elefant 

den første i år.  

Ved aftensmaden blev der fortalt mange gode hi-

storier, der kunne fortjene den gule elefant. Den 

tilfaldt dog Oscar for at have lagt liftkortet i den 

forkerte handske, så han ikke kunne komme igen-

nem liftapparatet, og også for at rokke med til mu-

sikken, og snakke med en helt fremmed (Tine) og 

tage hende under armen og rokke med hende. 

Og så blev der spillet Hollandsk Yatzy om afte-

nen, og det grinte vi meget af. Hvem kan f.eks. huske hvad en ’vijven’ er eller hvad med en 

’tweeen’? 



4. dag mandag d. 15. februar 2016 

Det har sneet i nat, og sneplovene kører. Et fint hvidt lag overalt på træer, huse, biler og på piste-

ne. Vi er klar til afgang kl. 9.30. 

Vi fik mange gode ture trods dårlig sigtbarhed. Oscar 

og Mormor sad lidt over hos Hermann. Vi havde lidt 

nervøse morgenben. Det runde bord var tilbage på 

den gode plads, og her fik vi en god plads, og holdt 

stole til resten af flokken til frokosten! 

Efter frokost gik turen flere gange ind ad skovstien 

og Astrid skulle lige prøve en ny smutvej gennem 

skoven. Hun endte i dyb sne og sad så fast, at Lone 

måtte af med sine ski og vade i dyb sne til op midt 

på lårene, for at ’redde’ Astrid. 

Og den historie indbragte Astrid den gule elefant. 



5. dag tirsdag d. 16. februar 2016 

Atter et godt drys sne i nat. Og det sner lige så fint fra morgen-

stunden. Det er ikke meget vi kan se op af Filzstein. 

Jeg lejer nye Fisker Platin ski hos Lachmayer. De er tunge, 

men sikken jeg kan dreje og pløje igennem sneen. Vi tager nog-

le gode ture trods ringe sigtbarhed. Astrid, Lone og Oscar opda-

ger, at vi kan blive de første på skovstien. Så smukt og tyst i det 

fine bløde dyb sne. Dejlig tur. Og selvfølgelig snupper vi også 

lige en tur i vores ’Präsidentbubble’ og hujer af begejstring. Lift-

manden smiler glad tilbage til os. 

Frokost og lang pause hos Hermann, hvor vi får 3 vodka med 

cocktailbær ’Auf dem Haus’! 

Da vi skal i gang med skiløb igen, er det blevet helt tåget, og vi 

måtte næsten føle os frem for at komme ned af Filzstein. Ikke 

mere skiløb i dag. I stedet ned at handle til afterskiing i morgen 

med Ruth & Villy, Lars, Tine og Emma. Hov! Butikkerne er jo 

lukket om eftermiddagen. I Wald fandt vi et mini supermarked, 

og det reddede vores indkøb til besøg i morgen. 

Vi spiller Candy Crush, ordner GoPro Video, spiller på Ipad og 

Lone og Astrid snupper en sidste tur gennem skovene, og kom-

mer hjem og fortæller, at det nu er endnu mere umuligt at se 

noget. Vi satser på sol i morgen. 

Om aftenen er Oscar & Astrid ude at lege i de enorme snebun-

ker foran huset og kommer glade ind med røde kinder. 

Astrid syntes den gule elefant skulle tilfalde Mormor for at være 

så modig at køre med igennem alle tre skove i dyb sne. Det 

blev Modige Mormor rigtig stolt af.  -Valget var lidt svært for 

Morfar bejlede også til den gule elefant. Flere gange faldt han, og den ene gang udbrød han: ’Ich 

verlasse meine Schi sofort’ – Det kom sig af, at vi havde talt om et radioprogram, hvor man drøftede 

hvor mange tyske ord og talemåder, der havde indsneget sig i det danske sprog. En deltager kunne 

huske hvordan alle børn i familien skulle lære at sige ’Verlassen Sie meine Schi sofort’ når de var 

på skiferie og andre kørte op på deres ski i liftkøen! Og den talemåde adopterede vi… dvs sige Mor-

far lavede den lige lynhurtigt om da han selv ganske hurtigt forlod sine ski – Ich verlasse meine Schi 

sofort! Begge dele blev sagt rigtig mange gange på vores skitur og hver gang brød smil og latter 

frem! 

 Vi benyttede os af Broetchenservice-hochkrimml.at og bestilte frisk mor-

genbrød til hver morgen. De første 

par dage hang brødposen på døren 

til lejligheden, de sidste dage måtte vi 

lige finde ud af, at det rent faktisk var 

leveret, men kun til hele husets ho-

veddør! 

Pris for 5 dages morgenbrød incl. le-

vering €43.70. Det føltes helt rimeligt 

og var dejligt med frisk brød. 



6. dag onsdag d. 17. februar 2016 

Jubi! Lidt sol! Og det blev en dag, hvor 

solen kæmpede bravt for at fortrænge 

tåge og tunge skyer. 

Vi fik nogle skønne ture nærmest overalt 

på bjerget. Fra morgenstunden også fle-

re smukke ture i Handalm, hvor Mogens 

og jeg vist var nr. 2, der kørte på den 

sorte piste. Det var helt fantastisk smukt. 

Og nøj, hvor de nye Fisker Divine ski kø-

rer godt. De kørte så godt, at de kørte 

lige ned til Lachmayer og forhandlede sig 

til en god pris, så de kunne komme med 

hjem til Kerteminde og sørge for at jeg 

kom med på mange flere skønne skiture. Mindst fem, 

ellers er de jo ikke tjent hjem. Og det er jo rart at vide, vi 

har mindst 5 års ski oplevelser til gode. 

Lone har surfet intenst på nettet for at finde en bolig he-

le familien kan være i til næste år. Og ligegyldigt hvad 

hun finder frem, så ender hun med at udbryde:’Neeej, vi 

vil hellere ha’ Bernd & Felix. Som i de fleste tilfælde og-

så matcher prisen. 

Om aftenen holder vi afterskiing med Ruth & Villy, Lars, 

Tine og Emma. Og det blev rigtig hyggeligt med snak 

om gamle dage, sjove skiture og også en tur til Paris 

med franskholdet. 

Astrid havde på fineste vis lavet en liste over hvad vi 

kunne servere og tilbyde af drikkevarer i haus Elizabeth. 

 

Vi serverer: 

Øl 

Hvidvin 

Rødvin 

Irisk Coffee 

7 Up 

Is the 

Varm kakao 

Vand 

 

 

Astrid 17.2.2016 

10 år 



7. dag torsdag d. 18. februar 2016 

Sol, sol, sol! Ah, skønt! Måske vi skal på langfart til Königsleiten i dag. 

Og det skulle vi – sikken fantastisk dag med høj sol, blå himmel og smukke sneklædte bjergtinder. 

Der blev kørt mange, mange kilometer på mange nye piste, nogle smalle og stejle, andre brede og 

alle steder med mange mennesker. Børnene kørte rigtig godt og fulgte med overalt uden at betænke 

sig. Det var så flot. Astrid blev ’klippet’ af en uforsigtig racer og faldt og tabte sin ene ski på et stejlt 

stykke. Blev noget forskrækket og slog sit haleben. Kom dog hurtigt på benene igen og mistede hel-

digvis ikke modet. 

Skøn frokost på Fussalm i dejlig varm sol. Oscar og Astrid sad i hver sin FatBoy midt i sneen, og Lo-

ne og jeg fik kapret hver sin liggestol med lammeskind i ryggen. Det var en god oplevelse for os alle. 

Dernæst i bund og op med flere lifte til toppen af Königsleiten Spitze, som er 2.315 m høj, for at ven-

de næsen hjemad. Og efter flere udfordrende kilometer på den smalle transportvej hjemad og nedad, 

tog vi Plattenkogel XPress til toppen af vores bjerg Plattenkogel på 2.040 m, og suste rundt om bjer-

get og ned til Hermann i solskin til Glühwein og Weissbier. Wauw! En dejlig dag. 

Hov, der var da vist lige én, der fortjente den gule elefant. Lone smuttede lige over et par ski, rundt i 

et stejlt smalt sving på transportvejen, hvor sneen pludselig var blevet til store bunker af opkørt tøsne. 

Der var derfor trængsel, og der stod mange klumpet sammen for at sunde sig inden de kørte videre. 

Det betød, at Lone 

helt usædvanligt 

faldt! Og for dette 

’stunt’ indkasserede 

hun den gule ele-

fant. 



8. dag fredag d. 19. februar 2016 

Vågner op til dis og små sne. 

Fik alligevel flere dejlige skiture, især på 

’Smørbakken’. Mormor mistede kontrollen over fart 

og næsten også over ski, på det isede stykke over til 

Handalm fra T-hejsen. Heldigvis fik hun stoppet til 

sidst, uden at køre nogen ned. Astrid så det tydeligt 

og trak hurtigt ind til siden! Tak for det Astrid.  

 Og selvfølgeligt fik vi også på vores sidste dag en 

tur i ’PräsidentBubbler’. Stor hujen og jubel. 

Hos Hermann fik vi Obstler mit cocktailbær og bør-

nesnaps = en lille pose vingummi ’Auf dem Haus’ 

med ønske om ’Gesundheit og Gute Heimfart für Al-

le bis nächstes Jahr!’ 

Der blev lavet flere sjove stunts og kørt meget i dyb 

sne, mens sneen dalede. Astrid fandt et par 

’kamelpukler’ ude i dyb sneen. Kørte langsomt op og 

faldt ned midt i mellem puklerne. Oscar tænkte, der 

skulle vist mere fart på og suste afsted og overraske-

de både sig selv og os ved at hoppe ca. 1 meter fra 

denne ene top til den næste! 

Lone ville følge sine børn til toppen af en lille bakke i dyb sneen. Oscar og Astrid stod på toppen 

og ventede på hende. Men hun nåede ikke op! Faldt lige så langsomt og stille baglæns og lagde 

sig på ryggen med skiene op af bakken. Det blev der grint meget af. 

Astrid og Oscar skulle lige ha’ de sidste ture gennem skoven og syntes det var fedt at race lige 

ned af børnebakken og kunne næsten ikke få nok! 

Hen på eftermiddagen blev ski og støvler afleveret, taskerne pakket og efter et dejligt brusebad til 

alle mand, var der afgang kl. 16.30. Pyh, så mange snoede kvalmende veje ud af Østrig. Og så 

var der grænsekontrol ind til Tyskland. Så kø i ca. 1 time. Forsøgte at raste og tanke på Irschen-

berg – kørte dog hurtigt videre, det var en frygtelig stressende Rasthof! Må aldrig køre herind. 

Kl. ca. 20.30 landede vi på Michel Hotel i Landshut. Store flotte værelser. Dog måtte Lone, Oscar 

og Astrid sove i samme store dobbeltseng for at holde prisen nede. Fik dog 3 dyner. Det gik an. 

Vi dækkede op med alle vore madrester, røget dyrekølle, ost, kiks, smørtyve, akaciehonning, 

Pringles, Digestive og kølig hvidvin. Børnene fik 

serveret mad i dobbeltsengen og blev logget på net-

tet. Det var dejligt at lande. 

Oscar og Astrid siger ’Vi glæ-

der os til næste år, hvor vi alle 

sammen skal afsted’ og det 

gør vi voksne også, og håber på 

det kan lykkes. 



Dag 9 lørdag d. 20. februar 2016 

Wauw! Et morgenbord! Det trak ud! Morgenbord med flodudsigt og alskens herligheder. 

Michel Hotel kostede kr. 580,- pr. værelse. Værelserne var meget store og fin beliggenhed ved 

floden Isar. Absolut et fint overnatningsstop i byen Landshut med borge og gamle bygninger. 

Kl. 7.50 afgang fra Landshut. Og så er det bare ’gerade aus bis zum Dänemark’. Kører på 15 n, 

god vej og ingen trafik. Solen skinner og ETA siger kl. 17.48. Der var dog kø et par steder og 

sidst 5 km kø for at komme ind i Danmark. Så klokken blev 20.30 inden vi landede på Kystvæn-

get. Her stod 3xA klar med pizza og et smukt dækket bord med flot rosenbuket. Dejlig velkom-

men hjem!  

Forslag til hjemtur fra Østrig: A9 til A14 ved Leipzig, ikke fortsætte ad A9. 

Forsalg til vej til Østrig fra Heinz & Lydia: Ingolstadt – Regensburg (A93) –Landshut (15), derfra til 

Rosenheim og Kufstein….. 

 

 

Tips  

Medbring natbriller til køreturen (for at skærme for sol og billygter) 

Fra Heinz & Lydia – prøv at køre efter Ingolstadt for at undgå München. 

Rasthof – ligger direkte ved autobahnen 

Autohof – skal man køre væk autobahnen for at finde 

KØR ALDRIG IND TIL Autohof Irschenberg, den første efter Kufstein, den er frygtelig stor og 

uoverskuelig og fyldt med biler og mennesker!!!! 

Bestil Morgenbrød på broetchenservice-hockkrimml.at – kan evt. allerede bestilles hjemmefra, så 

det fungerer fra første dag! 

Forslag til hjemtur fra Østrig: A9 til A14 ved Leipzig, ikke fortsætte ad A9. 

Forsalg til vej til Østrig fra Heinz & Lydia: Ingolstadt – Regensburg (A93) –Landshut (15), derfra til 

Rosenheim og Kufstein….. 
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Denne dagbog er skrevet af Rita under vor vinterferie til Krimml . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinterferie – Skiferie Krimml – Uge 7 

fredag d. 10.2.2017 – lørdag d. 18.2.2017 

 

Vi bor igen i Chalet Löffler ’Bernd og Felix’ 

Hochkrimml 133, 5743 Krimml, Austria 

 

Anna, Arthur & Anna  

Lone, Finn, 

Oscar & Astrid 

Martin, Sara & Aya 

Morfar & Mormor/Farfar & Farmor 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 
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1. dag fredag d. 10.2.2017 

Afgang Kystvænget 2 kl. 7.01. Bil og tagboks er fyldt til bristepunktet, præcis som det plejer at være. På bagsædet af 

Avensis’en sidder Anna, Arthur og Anna. Pladsen er lidt trang. 

Pludselig lyder en fin klar 7 års pigestemme fra bagsædet:  ’Det er en dejlig morgenstund’ 

Jeg blev helt varm om hjertet.  

Avensis’en er nu omdøbt til Pensionistbilen af 

Mor Anna, der for få dage siden har fået til-

kendt en førtidspension. Vi sms’er med Lone 

og familie i Yaris’en, der har fået tagboks på, 

og også er fyldt godt op. Den er også blevet 

omdøbt. Kalder sig nu Juniorbilen. De skriver, 

de har et vigtigt ærinde ved Fleggaard! Gad 

vide, hvad det mon kan være? Skal vi gætte 

på stribet Nutella eller opvasketabs??? 

Fin kørsel indtil Rasthof Allertal, så lidt kø, 45 

km før Hannover. Opløses hurtigt. Kl. er 11.35, 

og vi snupper en Mac D frokost på Hildeshei-

mer Börde. 

Rolige, glade, legende børn på bagsædet. Mor 

Anna sender hele tiden ordrer om til forsædet 

om en kop kaffe, som desværre ikke kan ind-

fries! 

Kl. er nu 16.13 og ETA er 17.11. Trafikken har været jævn og det har været en rolig kørsel med få meget korte ’stau’ 

ophold grundet vejarbejde og lignende. 

 

Blot 5 km til Weissenburg og ETA er nu 17.34. 

 

SMS fra Petra Lug - Löfflers datter. Lejlighederne er klar, nøglen sidder på indersiden af døren, og vi får også Helga 

Putzfraus telefonnummer. tlf. 0043 664 395 7546. Hende kan vi bare kontakte ved behov, og Helga Lugs tlf. er +49 

178 355 6806. 

 

Det var dejligt at lande ved Heinz og Lydia i kendte omgivelser og blive budt velkommen med: ’I fordeler jer bare i 

værelserne, som I har lyst til.’ 

 

Pensionistbilen flyttede ind på første sal, 

som tidligere og Arthur genkendte straks sit 

værelse. Juniorbilen ankom en times tids 

senere, godt trætte efter 12 timers kørsel 

med en ’syngende’ tagboks. Det var vist lidt 

ensformigt med ’only teardrops’ på hele 

turen. 

 

Vi slutter aftenen med lidt fælles hygge 

med ost, kiks osv. 



2. dag lørdag d. 11. februar 2017 

Herlig morgenmad bestilt til kl. 7.00. Der var kaffe, cacao og lune flutes og snak med Heinz. Vi spurgte ind til øl kæl-

deren ’Die Hölle’, som de kalder den. Straks fandt Heinz fakler frem, og vi får en lang guidet rundtur inde i de mange 

gange i bjerget. Vi ser høje  luftskakter, edderkoppepupper og 

flagermus, og rindende vand, som Heinz ikke ved, hvor løber hen. 

Et sted har Heinz dyrket champignon. Det blev til så mange, så de 

spiste champignon hver dag i 3 måneder i træk, og så holdt han 

op med at dyrke champignon. 

Hulen er fra 1793, går 200 m ind i klippen, og holder en konstant 

temperatur på 8º C. Den er blevet brugt til øl brygning. Vi får for-

nemmelsen af øl tøndernes størrelse og omfang, da Heinz peger 

på et efterladt tøndebånd på vel ca. 2 meter i diameter. 

Der er mørkt og koldt i de lange gange. Anna følges med Mormor. 

Er lidt bange og spørger Mormor, om det mon virkelig er noget en 

7 års pige skal se og opleve? Hun beroliges med, at vi har lomme-

lygter med, og at de voksne passer på hende. 

Afgang kl. 8.20 i fint vejr, - 2° C, ingen sne. 

Får SMS fra Lars, Tine og Emma: ’Holder i kø ved Kufstein… og det er ikke en liftkø!’  Så ved vi, hvad vi kan vente 

os. 

Vi bøvler noget med at finde vej over til Landshut og derfra køre mod Rosenheim for at slippe for München kø. No-

gen kø får vi på A9, men drejer fra på A93 mod Landshut. Det var fin kørsel.  

Så tog vi afkørsel 50 og vej 299 mod Landshut, men dernæst begyndte det at gå rigtig trægt. Kørte længe i Lands-

hut, fandt vej 15 mod Rosenheim. Den var sådan set fin nok, og der var ingen kø. Men en landevej med mange små-

byer og en del trafik. Det var dræbende langsommeligt og trak tænder ud hos alle. Kan ikke anbefales igen. Det tog 

evigheder. 

Lander i Kufstein kl. 13 og i Mittersill, Merkur kl. 14.04. Får handlet og får varerne pakket ind og rundt om os. Plad-

sen var trang, men alligevel klarede vi også at få en stor familie pizza med i bilen til den sidste tur til Hochkrimml, 

hvor vi lander ca. kl. 15.30.  

Det tog alt for mange timer fra Heinz og Lydia til Hochkrimml, ca. 6 ½ - 7 timer. 

’Nej, det gør vi ikke igen’ sagde chaufføren og talte atter om at køre igennem fra fredag aften og være fremme lørdag 

morgen i Hochkrimml. Vi snakker også med Juniorbilen om, at Heinz og Lydia ligger faktisk for afsides, til den forker-

te side, til at bruge til overnatning. Må prøve at finde alternativ. 

Bilen blev læsset af. Mormor flyttede ind i køkkenet, mens resten af ’pensionistflokken’ får hentet ski. (Husk Annas 

skistøvler skal være Salomon str. 41,5). 

Dejlig nem lasagne og tomatsalat til aftensmad. 

Martin, Sara og Aya havde en fin togtur og Audi’en fra München tog turen henover Gerloss til Hochkrimml på ingen 

tid. Kl. 23.30 landede de også og var klar til skiferie.. 



 



3. dag søndag d. 12. februar 2017 

Solen skinner, ingen vind og vi snupper alle (på nær Martin, Sara og Aya) nogle gode ture på Børnebakken. Anna 

skulle træne lidt, men så tog hun fat, og snart kørte vi alle sammen op til Hermann. 

Her blev vi budt velkommen med snaps med cocktailbær med ønsker om gode feriedage. Dejligt at blive genkendt. 

’Muss’ sagde værten og mente at alle voksne skulle drikke snaps! Og ordet ’Muss’ blev skiferiens mantra, når der 

var behov for dette. Altid sagt med humor og et glimt i øjet! 

Anna fik den gule elefant for et styrt på Filzstein. Fik vist lidt for meget fart på, faldt ned på ryggen med skispidserne 

pegende ned i dalen, og sådan gled hun omkring 50 m. Tog det med et smil, men sagde også at hun blev lidt bange. 

Og det var forståeligt. 

Det blev til rigtig mange, dejlige ture hele dagen. Martin 

stødte til os ved 13.30 tiden. Farmor kørte ned og aflø-

ste Sara ved 14-tiden og det var også hyggeligt at være 

barnepige for en lille glad og velfornøjet Aya. 

Aftenhygge i Bernd, hvor Finn demonstrerede den yp-

perste form for skitræning og parathed, ved nærmest at 

stå op at spise for at træne lårmusklerne. Den stilling 

blev der grint meget af og den blev også en fast be-

standdel af ferien. 



 



4. dag mandag d. 13. februar 2017 

Sol, sol, sol og blå himmel, og udsigt til sneklædte bjergtoppe. 

Alle er klar til afgang lidt i 9.00, i forventning om, at få den ny præparerede pist for sig selv, mens den var helt ny og fin. 

Farmor tager formiddagstjansen hjemme med Aya. Støvsuger Aya-semml op rundt om spisebordet og får skrevet dag-

bogen ajour med solen i ryggen ved det runde spisebord. Aya sover udenfor i sin ’løbevogn’. Kl. er 9.50 og Aya små-

grynter lidt. 

Eftermiddagen bød på herlige skiture og Mormor, Morfar og Anna kørte på Smørbakken og kunne næsten ikke stoppe 

med at stå på ski, så dejligt var det. 

Arthur fik den gule elefant for ikke mindre end 2 stunts. Det ene var fordi han havde lidt for meget fart på og kom til at 

ramme en tysk pige! Der skete ikke noget, men den tyske 

far blev lidt vred, men var alligevel venlig nok til at hjælpe 

Arthur og Finn med at få skiene ordentligt på igen. Det an-

det styrt var ikke så rart. Arthur slog hagen og hovedet lige 

ned i bakken, og 

det gjorde ondt og 

gav et ’elefantsår’ 

på hagen! 



  



6. dag onsdag d. 15. februar 2017 

Morgenfrisk og glad Aya fra før kl. 6.00.  

Atter fin morgenbrøds levering, vist allerede kl. 5.45. Det fungerer rigtig godt og vi får, hvad vi havde bestilt hjemme-

fra på broetchen-service hochkrimml, og det smager dejligt.  

Sol, sol, sol og blå himmel, atter i dag. Hvor er vi heldige.Martin og Sara er sendt på tur til Königsleiten med ordre på 

at finde Fussalm og sidde i de gode liggestole med lamme-

skindet og nyde udsigten (det blev til restauranten 200 m 

længere nede)! 

Farmor har Aya tjansen i formiddag = ’Oma Dienst’, som 

glarmesteren, der skiftede ruden i terrassedøren, sagde! 

Den tjans kendte han godt. 

Har checket Lars og Tines forslag til overnatning for 2 per-

soner hos www.scharfetter-krimml.at  Det ser rigtig fint ud 

til 60 € for 2 personer/nat. www.krimml-ferien (Breitner) har 

også en fin lejlighed til 2-3 personer og en til 2-6 personer. 

Aya vågner kl. 9.40, vist mest pga. en trykluft maskine glarmesteren var nødt til at bruge. Hun var helt stille og glad. 

Fik en portion grød og lidt mælk. Dernæst fin gåtur til Filzstein med Faster Anna og Arthur, hvis ben ’blafrede’ og var 

trætte i dag. 

Frokost med hele flokken på Rest. Filzstein, hvor Aya smagte mayonnaise og pommes fritter i godt humør. Vel hjem-

me igen ordnede Aya opvaskemaskinen, mens Farmor ordnede kartofler til aftensmaden. Kl. 13.30 syntes Farmor, at 

Aya trængte til et lille hvil, og ganske rigtigt efter få minutter sov Aya. 

Og nu sidder Farmor i solen på havebænken. Det er så skønt. 

Ved frokostbordet fik Finn tildelt den gule elefant for et mega sejt 50 m langt rutchende styrt med hovedet nedad! 

Slog sig heldigvis ikke. Skiene blev på, og skistavene kom lige så stille rutchende ned ad bjerget til ham.  

Der var nogen, der havde kørt speed test om eftermiddagen, og hastighederne 

blev drøftet ved spisebordet om aftenen. Der var mange, der havde kørt rigtig 

stærkt. 

Astrid  57 km/t Anna  48 km/t Morfar 69 km/t  

Martin  69 km/t Oscar  63 km/t  Finn 62 km/t 

Sara og Lone var ‘kyllinger’ og filmede. 

Anna og Emma havde nogle dejlige skiture sammen med Lars og Tine og fortsatte 

legen hjemme i lejligheden. 

Aftensmaden var kalkunbryst med råstegte kartofler, pebersovs og risengrød! 

http://www.scharfetter-krimml.at
http://www.krimml-ferien


7. dag torsdag d. 16. februar 2017 

Sol, sol, sol og blå himmel. 

Mange skønne skiture for alle mand. 

Handalm var lidt iset, ja, så iset, så skiene på turen nedad lavede 

’klapsalver’!  

Sneen er også generelt på retur. Det tør om dagen og fryser igen om 

natten, men vi klager ikke.  

I dag nåede nogen af os også at få ’Der Präsidentbubble’ og det end-

da to gange! Hvil-

ken lykke. 

Anna susede lige 

ind i Morfar, slog 

sig, blev bange og 

ked af det. Kom dog 

heldigvis i gang 

igen. Mente selv, at 

det var et 

’elefantstyrt’ og det 

kunne vi sagtens 

blive enige om det 

var. Vi kørte ned og 

hvilede ud i bunden 

af Plattenkogel på de dejlige liggestole med fåreskind. 

En skøn ski dag, som selvfølgelig afsluttes i solskinshjørnet hos Her-

mann. Det er jo næsten vores hjørne. 

Vel hjemme måtte vi nok erkende at Oscars ’elefantstyrt’ også bejlede 

kraftigt til den gule elefant. Han havde netop stået og småpralet lidt til 

Finn af sine fortræffelige ski egenskaber. Noget med, bare rolig, jeg har 

fuldstændig kontrol og styr på skiene. Jeg er jo prof. Og i næste øjeblik 

så styrtede han og rullede rundt. Hovmod står for fald! Og det fik han den gule elefant for. 

Martin og Sara lavede skøn risotto til os med rester af mørbrad og kalkun. Og selvom desserten, som var bagte ba-

naner, eksploderede i ovnen, så var den meget lækker, serveret med både vanilje- og jordbæris og chokolade sovs 

til. 



 



8. dag fredag d. 17. februar 2017 

Fint, smukt, tyst snevejr og puddersne på alle pister. 

Omkring frokosttid tog snevejret til og blev tykt og tæt, 

mens vi spiste hos Hermann. 

Alligevel tog alle mand dog et par ekstra skiture efter 

frokost… det var jo vores sidste dag! 

’Tschüss, auf wiedersehen, Gute Heimfahrt’ lød det, da 

vi hilste farvel til ’Hermann’. 

Vel hjemme i Bernd og Felix tog vi et hurtigt brusebad 

og fik bilen pakket. 

Afgang kl. 14.30 i snevejr. Og tænk, så måtte vi da lige 

retur til Bernd, netop som vi havde passeret ’Mautstelle’. 

Martin ringede, der stod 2 tasker i kælderen!  

Vi sneglede os ned af bjerget, snoede os rundt i små-

glatte hårnålesving, hvor Avensis’en ind i mellem slog 

med halen. Lone oplevede en lille rutchetur på 1,5 m i 

Yaris’en. 

Kl. 15.24 efter 1 times kørsel var vi nede af bjerget, og 

her var fuldstændig snefrie veje. 

Så skulle der tankes i den lille by Fügen, og da 

Mogens skulle betale, opdager han til sin gru, at 

han har fyldt bilen op med benzin, og ikke die-

sel. Øv!!! 

Fin hjælp fra personalet på tankstationen, der 

fik rekvireret en transportvogn hen til et værk-

sted, der kunne tømme benzin ud og hjælpe os 

videre. 

Efter ca. 2 timer og 1500 kr. lettere var vi køren-

de igen og denne gang på diesel! Nogen af os 

fandt et lille pizzeria i ventetiden og snuppede 

et par stykker pizza på stedet, og et par stykker 

med til chaufføren. 

Kl. 20.00 landede vi i Weissenburg efter meget 

tæt trafik og kørsel i voldsom regnvejr. Da var vi 

trætte, og det var rart at lande et kendt sted. 

Dejligt at blive modtaget af Lone. Juniorbilen 

havde været lidt bekymret for os. 



9. dag lørdag d. 18. februar 2017 

Afgang fra Weissenburg efter fin morgenmad. Gav 100 € for 9 personer (forlangte 95 €) og Lone var hurtigt til at fore-

slå, at hun til gengæld tog de sidste morgenflutes med til turen, da Heinz vægrede sig ved at modtage de ekstra 5 €. 

Afsted gik det kl. 7.40. Kl. er nu 13.10, og det har været en meget fin kørsel med få biler langt det meste vejen. 

Vi kom slet ikke til Magdeburg. GPS ledte os ad A9, forbi Leipzig, og videre nordpå forbi Berlin ad A10, og derfra på 

A-24 retning Hamburg. Absolut en anbefalelsesværdig vej. ETA siger 17.49. 

Det går godt på bagsædet. Frokosten bestod af semml med ost og skinke og en enkelt semml med Nutella til Anna. 

Spist under kørslen, fordi der er ro på bagsædet og ringe trafik. 

Hov, vi fik slet ikke hørt nogen elefant historier fra i går! Så Oscar har stadig elefanten. Pensionist bilen mener nok, 

at det er en gul elefant værdig, at fylde benzin på en dieselbil!  

Og den historie får Oscar pr. sms. Oscar bestemmer enerådigt, at Morfar tildeles den gule elefant for den historie og 

får æren af, at opbevare og passe på den gule elefant til næste ski ferie!! 

Vi når også lige en ’kvik’ tur i Fleggaard sammen med alle de andre danskere med ski boks på taget. Nøj, der var 

mange mennesker og biler. 

Hurtig tankning og afgang mod Kerteminde. ETA siger nu 17.42.  

Der har været en lille konkurrence mellem Pensionist bilen og Junior bilen, om hvem, der så og dokumenterede flest 

nationale kendingsbogstaver på bilerne undervejs. 

Aj, så nåede Juniorbilen at score 1 mere and Pensionistbilen! 

Tillykke – sjov lille underholdende leg under den lange transport. 

 

SMS fra Lone og Finn. De kører/holder i kø ved Hamburg. Det er 

øv for dem! De vælger den stribede Nutella fra efter vores beskri-

velse af Fleggaard lige nu! 

Pensionist bi-

len så: Land 

Juniorbilen 

så: 

D   Tyskland D 

DK   Danmark DK 

A   Østrig A 

NL   Holland NL 

PL   Polen PL 

CZ   Tjekkiet CZ 

S   Sverige S 

RO   Rumænien RO 

N   Norge N 

CH   Schweiz CH 

LT   Litauen LT 

GB   Great Britain GB 

H   Ungarn H 

I   Italien I 

SK   Slovakiet SK 

SLO   Slovenien SL0 

BG   Bulgarien BG 

B   Belgien B 

F   Frankrig F 

HR   Kroatien HR 

BIH   Bosnien-Hercegovina BIN 

E   Spanien E 

EST   Estland EST 

RUS   Rusland RUS 

FIN   Finland FIN 

UA   Ukraine   

C   Cuba   

L   Luxembourg   

IS   Island   

  Moldova MD 

  Tyrkiet TR 

  Portugal P 

  Letland LV 

  Hviderusland BY 

29 Ialt 30 



 



Pensionist bilen lander trygt og godt i Kerteminde kl. 17.42. 

Martin, Sara og Aya ankommer til Odense kl. 18.45. 

Junior bilen kommer trætte og glade til Kerteminde kl. 19.30. 

Hvor dejligt at turen er gået så godt, og vi alle er kommet sikkert hjem igen. 

Og så blev der guffet købe pizzaer i alle de små hjem i Kerteminde. 

Petra Lug (Löfflers datter) sendes sms med tak for lån af lejlighederne, som vi atter i år har glædet os over at bo i. 

Hun svarer tilbage, at vi skal være velkomne en anden gang! 

Arthur siger et par dage senere, at han har haft en fantastisk skiferie! Mor 

Anna undrer sig lidt, synes jo ikke han har kørt så meget på ski. Dertil 

replicerer Arthur: Jo bestemt har jeg stået meget på ski, især når man 

tænker på hvor meget, jeg plejer at ligge på sofaen! 

 

Og sådan har vi på sin måde haft en pragtfuld vinterferie! 

 

Tschüss – Auf Wiedersehen Hochkrimml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerteminde, d. 23. februar 2017 

Kone, mor, mormor, farmor, svigermor Rita 



Info@Livsnyderne.NU© 

http://www.Livsnyderne.NU 





 

Vinterferie – Skiferie Krimml – Uge 8 

fredag d. 16.2.2018 – lørdag d. 24.2.2018 

 
 

 

Vi bor igen i Chalet Löffler  ’Bernd’ 

Hochkrimml 133  

5743 Krimml  

Austria 

 

Lone, Oscar & Astrid 

Morfar & Mormor 

 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 

 

 

 2016 Rita & Mogens Lauritsen 

ISBN 978-87-998623-2-0 

Forlag: Livsnyderne 

2018- 1. udgave 
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1. dag fredag d. 16.2.2018 

Afgang Kystvænget 2 kl. 7.00. Lidt morgen nattefrost. 

Snart skarp sol - lige i hovedet. GPS siger ETA Lands-

hut kl. 16.25. 

GPS leder os til Hamburg og videre ad A7 til Hannover, 

og derfra A2. Let trafik, dog en del vejarbejde frem til 

Hamburg. Fin køretur hele vejen til Landshut, blot 1 

times forsinkelse grundet vejarbejdet. 

Lander lidt trætte og køre forvirrede/rundtossede på 

Michel Hotel Landshut, smukt beliggende ved floden 

Isar. Naturligvis dejlige udsigtsværelser. Morfar henter 

pizza til hele den sultne familie blot 200 m fra hotellet, 

og aftenfreden sænker sig, trods et noget langsomt ho-

tel netværk. Det var svært, for ikke at sige, umuligt, at se 

X-factor hjemmefra via den medbragte chrome cast!!! 

 

2. dag lørdag d. 17. februar 2018 

Vanlig stor og herlig morgenbuffet kl. 6.30. Det nød vi og 

med fyldte maver kørte vi kl. 7.47 videre ad vej nr. 15 

mod Rosenheim. Og vi nød også at høre på TA at der 

var 18 km kø på motorvejen fra München til Salzburg, for 

den havde vi jo netop fravalgt. Er nu spændte på, hvad 

det kommer til at betyde, når vi skal krydse A8 ind på 

A93 i retning mod Kufstein. 

Kl. er nu 8.43 og 2 af 3 på bagsædet tager en ekstra 

morgenlur! 

Lone og jeg morer os med at digte videre på betydning-

en af for os sjove stednavne. En ’Selbnord’ er f.eks. nok 

en billig øl fra Aldi og en ’Möhgling’ må være en lille 

skarp. Vi griner meget, løssluppent ferieagtigt. Sikkert 

nok helt uforståeligt for alle udenfor Avensis’en. 

Fin køretur fra Landshut ad A15 til Rosenheim. Ind gennem byen og fange motorvej A8, og køre herpå, ganske få 

meter til afkørsel A93 direkte til Kufstein. 

I fint solskinsvejr lander vi i Mittersill og handler i Merkur og har selvfølgelig rabatkortet med. 

Desuden bestilte og betalte vi en stor familiepizza, der var lun og lækker, da vi var færdige med at handle. Oscar 

fik den store pizza papkasse på skødet, og så smovsede vi lækker pizza, mens vi kringlede os op af bjerget til 

Hochkrimml. Ankomst kl. 12.30. Det var herligt. 

Resten af dagen blev der hygget, flyttet ind, lejet ski og støvler, spillet Æsel og Rummikub.(Settlers!!!) 

Sidst på eftermiddagen begynder sneen at falde tykt og tæt – ” Morfarsne” kaldte Oscar det. 



3. dag søndag d. 18. februar 2018 

Vågner til et nyt friskt lag sne, og tungt, tæt 

mørkt vejr. 

Trods store vanskeligheder med at se konturer 

fik alle løbet nogle dejlige ture og fik en masse 

frisk luft. 

Jeg er ret så glad for at ryg og ben kan lidt 

igen. Kan dog godt mærke, at fysikken har lidt 

under det lange forløb med diskusprolapsen. 

Men færre og kortere skiture er også dejlige. 

Hermanns hütte blev besøgt, men det var mær-

keligt ikke at møde et eneste kendt ansigt.  

Vi satser på klart solskinsvejr i morgen. 

Morfar medbragte jo den gule elefant for sit 

benzin/diesel stunt på sidste års skitur! Lone fik 

nu den gule elefant for at have passet godt på 

os alle sammen i dagens løb og fordi hun 

syntes, vi alle sammen havde været seje hele 

dagen. 



4. dag mandag d. 19. februar 2018 

Så dejligt at vågne til sol og begyndende blå 

himmel. Humøret steg væsentligt og alle var 

klar kl. 9.00 til at indtage de herlige, smukke, ny 

præparerede piste. 

Det blev en skøn ski dag med mange, mange 

gode ture op og ned ad bjerget og et par sol-

skinspauser hos Hermann. 

Eneste skår i glæden, Astrid måtte hjem med 

migræne, formentlig udløst af den stærke sol og 

al den smukke, hvide sne. 

Vi kører alle med app’en Skitracks tændt og Lone og 

Oscar var dagens topscorer med 69,7 km i timen, og jeg 

var da lidt stolt af at opdage, at jeg havde kørt 44,2 km i 

timen. Jovist, det går godt med vore ski ben. 

Aftenhygge med restemad og æselspil. Og til stor moro 

for os alle blev Morfar æsel to gange i træk! Han und-

skyldte sig med, at han ikke havde fået sin ’morfar’ i 

dagens løb. 

Astrid fik den gule elefant for at have ligget under dynen 

i kælderen på turens første og måske eneste solskins 

ski dag… det var jo også en slags ufrivillig stunt! 



5. dag tirsdag d. 20. februar 2018 

Tungt vejr, overskyet og let snevejr. Og på 

trods heraf, mange dejlige friske ture på kryds 

og tværs af bjerget. 

Astrid og Lone kørte i Fun Parken, og ville lige 

gøre det lidt mere ’Fun’ med en lille loop ind i 

mellem træerne, og det gik stærkt. Vupti, så lå 

Astrid der og sekundet efter lå Lone der også. 

Og for dette stunt indkasserede Lone helt 

fortjent den gule elefant! 



6. dag onsdag d. 21. februar 2018 

Overskyet, fin sne, ingen vind, mørkt og tungt. Vi klør på igen i 

dag. Skiene må i gang, og vi vil ha’ frisk luft i kinderne. 

Wauw! 15-20 cm fin, blød dyb sne på alle piste fra dagens start. 

Her var intet valg… det var bare at pløje skiene igennem. 

De fleste syntes, det var herligt og rigtig sjovt og selv Mormor 

fandt det dejligt efter lige at ha’ vænnet sig til det. 

Vi kom overalt på bjerget og det blev trods dis og tåge en rigtig 

fin ski dag. 

Morfar brillerede med ikke mindre end 5 styrt! Den ene gang var 

vi alle på vej tværs henover bjerget til Smørbakken. Svært at se 

noget. Oscar førte an. Astrid fortalte efterfølgende, at hun mærk-

ede nogle bump og tænkte, åh, nej, nu falder jeg, men klarede 

det. Vendte sig for at kigge efter Mormor og Morfar, og ’Bump’ – 

’Bump’ så lå Mormor der, og ’Bump’ – ’Bump’ så lå Morfar der. 

Og 5 sekunder efter faldt han igen. Han kunne simpelthen ikke 

se, hvad der var op og ned. En af de andre gange, ja så faldt 

han fordi hans ene ski overhovedet ikke var klikket på. 

Men 5 Morfar styrt var alligevel ikke nok til den gule elefant. Den 

måtte simpelthen tildeles Oscar for et flot piruette styrt på Smør-

bakken. Tænk hvis han ikke lavede flere stunts! Og det blev da 

også Oscars eneste styrt på hele turen! 

Der blev løbet slalom tidstagning og trods vejret gik det ganske 

godt: 

Oscar 55 km/t 

Lone 52 km/t 

Astrid 37 km/t (dagen før 52 km/t) 

Morfar 58 km/t 

Man kan se fotos heraf og fotos fra ’den store gule elefant’ på 

www.skiline.cc, hvis altså man kan huske sit lift kort nummer! 

Go’ ide at taste det ind, mens man er i Østrig! 

Det blev til mange dejlige ture fra Filzstein, ned rundt i loopen, 

ind gennem skovstien og i fuld fart tilbage til stoleliften. 

Vi var trætte om aftenen. Astrid og Mormor gik i kælderen og 

læste og så I-Pad, og de tre andre så DR tv med chrome cast. 

 

7. dag torsdag d. 22. februar 2018 

Jamen altså, atter en overskyet, tåget, tung morgen, og det har sneet igen i nat. 

Vi snupper lige en ekstra kop kaffe og dimser videre med diverse 

devices og dagbogen. Og det blev dagen, hvor alt var ’hvidt i 

hvidt’ og det krævede 2½ times formiddags+frokostpause 

+æselspil hos Hermann, inden vi vendte skiene nedad bjerget 

(mente vi da) og ned i god ro og orden kom vi da også. Det var 

den ski dag. 

Alle kørte meget forsigtigt, så der blev ikke lavet nogen stunts i 

dag, der kunne udløse ’den gule elefant’, så Morfars 5 styrt fra 

dagen før fandtes nu værdig til at Morfar kunne bære ’den gule 

elefant’ på turens sidste ski dag i morgen. Der blev spillet Rum-

mikub og set DR chrome tv om aftenen. 

http://www.skiline.cc


8. dag fredag d. 23. februar 2018 

Sengetøjet flås af inden morgenkaffen, som Lone har 

klar til os, sammen med turens sidste frisk leverede mor-

genbrød, Semml, Körnersemml og Croissanter, også 

omdøbt til ’ørnenæb’!  

Astrid skriver en lille fin hilsen i Bernds dagbog. Astrid og 

Lone bladrede tilbage i dagbogen og kunne læse, at vi 

havde været i Chalet Löffler for 10 år siden,( 26.1.2008) 

hvor Oscar for første gang stod på ski. Så Oscar havde 

10 års ski jubilæum. 

Oscar fejrede det ved at køre fra os alle… nemlig 75,4 

km/t.. Og her kunne vi ikke følge med længere. Godt 

gået Oscar! 

Vi begynder så småt mentalt at gå i pakkemode og så 

venter vi lige på, at det klarer op, og solen forhåbentlig 

titter lidt frem til os. 

Vi fik nogen sol, men måtte kæmpe med ’Tåge-Åge’ om 

solen. Der var tyk, hvid tåge på toppen og halvt ned af 

bjerget. Temmelig træls indtil Astrid mente, at det var 

’Tåge-Åge’ vi havde besøg af. Det grinte vi meget af, og det lettede på humøret at henvise til ’Tåge-Åge’… Hen 

vandt ikke helt, selvom han også forsøgte at gribe fat i Mormors ene bagski. Hun rystede ham af sig, og gled vel-

fornøjet videre ned af bjerget. 

 

Vi fik flere gode ture og et super sidste frokost måltid hos Hermann, inden skiene blev afleveret hos Intersport 

Patterer ved Duxerliften. Men inden da kæmpede Mormor, Lone og Astrid sig fra Hermann over til loopen … det 

var opad bakke, men hvilken herlig sidste tur rundt i loopen, ind gennem de tre skovstier og ned af bjerget for sid-

ste gang. 

Kl. 15.26 var bilen pakket og i det smukkeste solskinsvejr ’gled’ vi ned af bjerget gennem Gerlos til motorvejen til 

Kufstein. Ganske få minutters kø kørsel for at komme ind i Tyskland. 

Mens tusmørket faldt på åbnede ’Mormors Køkken’ på forsædet, og der blev serveret semml med leverpostej, 

syltetøj, ost og skinke. 

Det var godt at lande på Motel Hormersdorfer kl. 19.10. Den sidste halve times kørsel inden vi nåede frem var lidt 

anstrengende med tæt bilkørsel. 

Astrid fik ’den gule elefant’ for ’Tåge-Åge’ og det betyder, at hun skal passe på den til næste familie ski tur. 



9. dag lørdag d. 24. februar 2018 

Afgang Motel Hormersdorfer kl. 7.13 med fyldte kaffekrus og 10 små, nybagte lune og lækre morgen flutes, der 

duftede i hele bilen. 

Motel Hormersdorfer ligger fint, blot få minutters kørsel fra A9, har rummelige funktionelle værelser, venlig og 

smilende betjening… men sengene , oh ve, oh skræk… de trænger til udskiftning. Derfor desværre Motel Hor-

mersdorfer, så bliver det ikke hos jer, vi bestiller overnatning næste gang. 

Fint klart vejr, jævn trafik, der ses X-factor fra i aftes, på bagsædet. ETA angiver, at vi er hjemme kl. 15.40. I år 

nåede vi op på 26 forskellige nationale kendingsbogstaver på biler. Sidste år vistnok 31. 

Vi har alle haft en rigtig dejlig ski ferie med masser af sne og tåge og ganske lidt sol, og Chalet Löffler, lejlighed 

Bernd har atter været rigtig dejlig at opholde sig i. Der er blevet spillet meget Rummikub, Æsel og Uno, og det 

blev alt sammen kaldt for ’Settlers’, for det ønskede Oscar sådan at vi skulle spille… men lige præcis Settlers, var 

ikke med!  

Tips til næste ski tur: 

Husk lige at GPS gerne vi sende os hjem via Gedser – Travemünde, hvis vi kører hjemad rundt om Berlin. Det 

opdagede vi lige sent nok til at få drejet fra, og det betød at vi kørte til Rostock og derfra til Lübeck og Neumünster 

og Flensburg. Vejene var fine og gode og trafikken let og ETA ændrede sig til kl. 16.00 og tidspunktet holdt inkl. 

tanke- og tissepauser, så måske en rute der er værd at benytte en anden gang.  Vi var hjemme i god behold kl. 

16.09.  

På Fabers Allé stod Finn og Benti klar til at modtage ’bagsædet’ og Finn havde aftensmaden klar, nemlig hjem-

melavet lasagne. På Kystvænget stod Missemus mjavende klar til at modtage ’forsædet’ med forventning om ser-

vicering. Bilen blev pakket ud, tasker tømt, vaskemaskinen startet og selvfølgelig som det første, hentede Morfar 

Nino hjem. Det blev et ellevildt, glædeligt gensyn for dem begge to!  Og så blev der bestilt pizza til aftensmad, og 

det endda med levering. Trætte og veltilpasse nød vi også den søde velkomsthilsen fra Fiskergade, nemlig en 

blomsterkrans af havens erantisser. 

 

Tschüss – Auf Wiedersehen Hochkrimml 

Kerteminde, d. 7. marts 2018 

Kone, mor & mormor Rita 



Info@Livsnyderne.NU© 

http://www.Livsnyderne.NU 





 

 

 

 

 

Vinterferie – Skiferie Krimml – Uge 9 

fredag d. 22.2.2019 – onsdag d. 6.3.2019 
 

 

 

 

’Ein Tag in der Zillertal ist immer ein Gewinn!!!’ 
 

 

 

 

 



Nutze klug die Zeit, den kurz ist es bis zur Ewigkeit 

1. dag fredag d. 22. februar 2019 

Afgang Kerteminde kl. 10.00 i dejligt solskinsvejr. Og sol fik vi hele vejen til Hitzacker ved floden Elben 

i det tidligere Øst Tyskland. Fin gratis stellplads – strøm 4 € for 12 timer – toilet i den nærliggende lille 

gamle smukke by Hitzacker. 

Her er bindingsværks huse overalt og høje højvands mure og sluser langs Elben. Her kan man virkelig tale 

om højvande, 15,6 m over daglig vande i 2013..Vi traver tur i byen og får lige en lille reminder med for 

livet. På husmuren højt oppe læste vi: ”Nutze klug die Zeit, den kurz ist es bis zur Ewigkeit” og sådan var 

der mange fine inskriptioner rundt omkring i Hitzacker. 



2. dag lørdag d. 23. februar 2019 

Afgang kl. 10.00 i solskin – kølig smuk morgen. 525 lange kilometer til Stellplatz am Viehmarkt i 

Moosburg an der Isar. Det var gratis at være her, men ikke så charmerende plads. I mangel af bedre, dog 

brugbar til en enkelt overnatning. Her var en del trafik støj, og faciliteter såsom vand, tømning af toilet 

osv. var ikke vedligeholdt. 

De herlige hunde 

3. dag lørdag d. 24. februar 2019 

10 måneder til juleaften!  

Frostvejr i nat. Flot morgensol.  

På vanlig vis stau rundt om München på A99. Det kostede 50 minutter. 

Det var også dagen, hvor Nino kastede op i sin kurv og Diva tværede afføring udover hele sit bagparti. 

Naturligvis mens vi sad i solen. Hun var så absolut pænest forfra, og fik en grundig vask hjemme i 

camperen, ligesom også Ninos kurv måtte gennem vaskekonens hænder. 

Vi overnatter i Kufstein ved Kufstein Sports Arena, på betalingsplads, her var strøm og vand og heldigvis 

rengøring af toiletter lidt senere på dagen.  

 

Skøn travetur langs floden i solskin. Det kaldte på en 

Hefe Weissbier og en Aperol Spritz i solen. 



Merkur pizza og indflytningsfest i sneen. 

4. dag mandag d. 25. februar 2019 

Sol, sol, sol … Afgang kl.9.30 

Vi havde lidt bøvl med at betale for at komme ud af pladsen… maskinen forlangte 18 €, men ville ikke 

tage 20 € sedlen. Så ind med chippen igen. Nu kun et krav på 1 €… naturligvis fik maskinen det, og vupti, 

bommen gik op til friheden. 

Nu går turen op til Pass Thurn og ned til Mittersil på vanlig vis for at handle i Merkur. Sne og sol, en 

smuk dag.  

Og med Pizza i hånden snoede vi os op til Hochkrimml, og videre ad en smal snoet vej til Platten Alm. 

Efter nogen bøvl fandt vi Markus Gruber, der udleverede to kort til os, så vi kunne komme ind på camp-

ing området. Det ligger med fin udsigt til hele Gerlosområdet, men desværre i skyggen af et stort og højt 

hus. Positivt dog tæt på Plattenkogel Express II. Og lune, pæne toilet- og bruserum, som vi finder ind til 

gennem en stor parkeringskælder. 

Vi slæber stolene op i sneen, op i solen, tæt ved liftområdet. Her nyder vi sol, sne og hele ski-scenariet 

resten af dagen. Hundene boltrer sig i sneen, suser frem og tilbage og har en fest. 

Nå jo, vi fik jo også vores nye fortelt sat op. Det fungerer fint! 



En herlig gevinst 

5. dag tirsdag d. 26. februar 2019 

Sol, sol, sol. 

Det gratis liftkort for 3 dage - min gevinst værdi 147,50 € - blev indløst og så tager vi på bjerget efter hun-

dene er luftet godt. 

Det blev en herlig ski formiddag. Så hjem til frokost, stole og borde og glade hunde med op i solen og 

sneen. Eftermiddagen bød atter på et par gode ski timer på bjerget, inden grillen blev tændt, naturligvis 

først efter passende afterskiing på vores solskinsplads i sneen. 

Skønt, skønt, skønt. 

Vi suser afsted med 51,9 km/t 

6. dag onsdag d. 27. februar 2019 

Sol, sol, sol og en vidunderlig ski dag på præcis samme måde som i går. 

Hundene klarer det fint i camperen og er naturligt glade, når vi kommer retur. 

Skiline App’en fortalte os, at vi havde kørt 36,53 km og taget 15 liftture. Højeste hastighed 51,9 km/t. 

 Og naturligvis ren nydelse med afterskiing i sneen og solen. 



Et nyt solskinscorner 

7. dag torsdag d. 28. februar 2019 

Sol, sol, sol, lækker frokost hos Hermann – grillkylling og gullaschsuppe. 

Mange, gode ture i Handalm, både på den sorte og den røde løjpe, hvor sneen efterhånden smeltede til 

‟slusch ice‟. 

Dernæst Filzstein, den venstre løjpe, hvor man skal have rigtig god fart på til sidst for at komme frem til 

Filzstein liften. 

Vi suste tværs henover bjerget for at komme hjem til hundene ved 12.30 tiden. Hov, hov, blæsevejr, ja, 

nærmest stormvejr henover bjerget. Sneen føg om ørerne på os, og sendte små skarpe is pile i ansigtet… 

og hvad var nu det? 

Hjemme ved camperen, der var teltet blæst omkuld og ud af sin skinne, og stole, grill, osv. flød rundt 

omkring i stormvejret. 

Heldigvis havde vore camper naboer reddet diverse ting for os. Tak for det. 

Men sikke et oprydningsarbejde… bedst som vi troede vi lige skulle slappe lidt af i solen sammen med 

hundene. 

Teltet blev pakket sammen, sammen med gulvtæpper, grill osv. og dernæst kiggede vi lidt trætte på hi-

nanden, og gik en lang tur med hundene, og checkede diverse skihytter undervejs. 

 



Vi syntes alligevel, at vi skulle have et par ture mere på vores sidste ski dag. Vi gled velfornøjede ned til 

Plattenkogel Express II, bare for at opdage, at den var lukket grundet det stærke blæsevejr, i øvrigt li-

gesom de fleste andre lifte. 

Nå, eneste mulighed var ned af det pænt stejle stykke til overgangsliften til Gerlos. Den tog vi så et par 

gange, og så var der ellers dømt afterskiing på Platten Alms terrasse i læ, i solskinshjørnet sammen med 

hundene.  

Det var så absolut en dejlig måde at slutte dagen på. Tænk at finde et nyt solskinscorner! 

Et anstændigt og flot styrt 

8. dag fredag d. 1. marts 2019 

Sne i nat 5-6 cm. Nu en smule sol og stille vejr. 

Det må da nydes på ski. Vi købte et 1-dags lift kort og susede hele formiddagen i Handalm og på Filz-

stein. 

Mogens gjorde sig klart fortjent til den gule elefant med et kolbøtte styrt i 90° svinget ned til slæbeliften i 

Handalm. Det så imponerende ud. Han klarede det fint. Jeg vil kalde det ‟Ein anständig stürz‟. 

Frokost hos Hermann, tiden var kommet til ‟Curry Wurst og Potato Wedges‟, sådan, vi nåede det lige! 

Og så blev det overskyet og snevejr og meget svært at orientere sig på ski. Resten af dagen hyggede vi 

inden døre i camperen. Men først en dejlig lang tur med hundene. De tonser rundt i sneen og har det sjovt. 

Nino sprinter op og ned ad alle de sneklædte bakker og bunker og Diva bliver sat til med sneklumper i 

massevis på ben og mave. Hun bliver både våd og kold, men har det herligt. 

Nino har slidt hul på et par negle? Poter? Noget bløder i hvert fald ind i mellem. Vi smører med potevoks. 

Snekæder skal - skal ikke? 

9. dag lørdag d. 2. marts 2019 

Vågner til endnu et nyt snelag. Der er kommet vel nok 10-15 cm i nat, og det er overskyet og tåget. 

Vi snupper en ekstra kop kaffe, inden vi skal køre ned af bjerget. Naboen sætter snekæder på … en ny 

camper er kommet op uden kæder… mmhhh. Hva’ gør vi? Vejen er stejl, smal og snoet, 

 



Nu vasker jeg op! 

Snekæder! Afgang kl. 10.30. Der køres forsigtigt ned af det stejle bjerg, og det føles godt med snekæder 

på, og det er endda chaufføren, der siger dette! Det tog 10 minutter ned til Hochkrimml vejen og kort efter 

passet var det ikke længere så nødvendigt med kæder og på p-pladsen ved Schönmoos Alm blev de pillet 

af igen. 

I Krimml handlede vi te og lidt diverse i supermarkedet, bare fordi det var hyggeligt, og fordi det hvert år 

er et hjerteligt gensyn med kassedamen, der i mange år var servitrice på Hotel Krimmlerfälle. 

I Mittersil måtte vi også lige en tur ind i Merkur og snuppe et par pizza slices med på vejen. 

For at undgå køen på motorvejen tog vi små nye omveje og landede på en fin stellplads i Burghausen kl. 

15.30. Her er fine toilet/bruseforhold, når man først lige har hentet en nøgle på Bürgerhaus/eller cafeen 

ved siden af. Depositum 20 €. Overnatning 8 €. Husk lige mønter til p-automat og mønter 50 cent til 

dejligt langt varmt brusebad. Her kommer vi meget gerne igen. 



En 1051 m lang borg 

10. dag søndag d. 3. marts 2019 

Så fin morgen, klart mildt vejr, fuglefløjt og spættehakken. 

Vi må naturligvis opleve Verdens Længste Borg – Burg Burghausen. 

Med sine 1051 meter er dette borganlæg ikke blot Europas længste borg men er optaget i Guiness Rekord-

bog som verdens længste borg. De ældste dele stammer helt tilbage fra år 1025.  

Ad stejle sten stier traver vi op til borganlægget. Højt beliggende og utrolig smukt at gå rundt i. Med sin 

beliggenhed lang floden Salzach, som er grænsen til Østrig, har det været en af de stærkeste fæstninger og 

en magt demonstration for hertugdømmet Bayern. Et enestående og overvældende borganlæg. 

I Altstadt for foden af borgen, langs med floden, ligger de smukkeste gamle bygninger. Præcis så 

indtagende, som beskrevet i brochuren om byen: ‟Byen ser ud som om den var klippet ud af et gammelt 

tysk maleri og placeret her på stedet‟. I Altstadt forsyner vi os med Apfelstrudel mit Eis und Sahne. Ren 

velvære. Og naturligvis må vi lige smutte over den lille bro over floden Salzach for lige at vende rundt i 

Østrig igen. 



Vi finder en stellplads i Altenburg ved en lille sø. Det kunne have været en hyggelig plads, hvis ikke, der 

havde været hærværk på alle strømstandere og vandstanderen. Toilettet var ok. Men hærværket var af en 

sådan art, at byen beklagede, men kunne ikke sætte tingene i stand igen grundet dårlig økonomi og gen-

tagen hærværk. Byens bygninger bar også præg af forfald og det flød med affald rundt omkring. Ikke så 

indbydende, men vi talte med mange flinke hundeluftere, der gerne ville snakke. 

Vi tester vores nye generator. Den kørte fint i 7 timer, inden den løb tør for benzin. Den kunne dog ikke 

klare, at den lille varmeblæser blev koblet på samtidig med camperens behov for strøm. 



Afhængig af Badehotellet 

11. dag mandag d. 4. marts 2019 

Mild forårsagtig morgen, som dog hurtigt blev afløst af storm, rusk og regn og sort himmel. Det ruskede 

konstant i camperen mens vi kørte. Det var lidt vildt. Flere lastbiler fik blæst presenninger mm af deres 

trailere. 

Hen under aften nåede vi den gode stellplads i Hitzacker og det var skønt at være landet om end stormen 

fortsat ruskede i camperen. Så det blev en blæsende gåtur med hundene i smukke Hitzacker gamle by ved 

Elben. 

Om aftenen måtte vi naturligvis se sidste afsnit af Badehotellet, trods blot på en lille telefonskærm. 

Mogens tævede mig for 5. gang i træk i Rummikub. Nå må jeg vist til at stille skarpt på alle de talbrikker. 

Forkælelse for øje og mave 

12. dag tirsdag d. 5. marts 2019 

Fin, klar og frisk morgen med en smule sol oven på en stormfuld og regnfuld nat. Der er forår i luften. 

På Nettos P-plads indtager vi morgenkaffe med lunt og friskbagt brød fra Netto.  Og forlader vores gode 

Hitzacker stellplads med et på gensyn og sætter kurs mod Neumünster – outlet butikken! Vi skal da lige 

checke Columbia Outlet Store. Måske, der er noget der frister. 

Det blev regnvejr og blæsevejr, men Columbi Outlet Store ville alligevel gerne sælge lidt forskelligt, mest 

reduzierte varer! 

Vi snuppede lige 59 km mere til Schleswig Stadthafen, og med ankomst hen på eftermiddagen fik vi en 

rigtig fin plads med smuk udsigt. Det blæser også her, men vi har det lunt og hyggeligt inden døre. 

Diva forlanger højlydt opmærksomhed og træner glad og gerne sit, dæk, tril og hop op på skamlen med 

alle 4 poter. Vi øver også at stå på 2 ben og få en godbid. At springe gennem mine ben er nyt, og også lidt 

svært. Vi må have mere plads. Den bliver så glad, når vi træner, og vil det så gerne. 

Nino kigger undrende på fra sin helt private plads på mit forsæde. 

Der hentes lækker aftensmad fra Kap Hornschen Cafeen lige ved siden af. Rigelige portioner. Tror vi 

kunne have nøjedes med én portion Cæsar Salat med kyllingestykker. Forretten Nachos med hjemmelavet 

salsa dressing med oksekød smagte også skønt, og var et helt lille måltid i sig selv. 

Hjemme igen 

13. dag onsdag d. 6. marts 2019 

Dejligt brusebad i de meget fine bade- og toiletrum og dernæst nybagt morgenbrød til kaffen. Kl. 10.00 er 

vi klar til afgang, kurs Kerteminde, hjem til de gode hjemlige omgivelser og familien efter herlige vinter-

ferie dage. 

 

Vi har gjort vort bedste for klogt at udnytte tiden, på vej mod evigheden! Og vi har nydt det! 



Info@Livsnyderne.NU©
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Avensis YX 58 618 afgang fra Kerteminde kl. 7.30 med Anna, Arthur og Anna på bagsædet. Bil og 

tagboks er fyldt til bristepunktet, præcis som den plejer at være. Der er dog lidt ekstra pres på både 

bagsæde og forsæde de første 10 km… nemlig Nino og Diva, og deres respektive hundekurve. Det hjalp, 

da de var afleveret i hundepension. Derfra i højt humør afgang kl. 7.58. 

Peugeot BJ 51 090 med Sven Ole, Lone, Oscar og Astrid afgang Kerteminde 7.30. 

Martin, Sara, Aya og Karl kører til Hamburg, og tager fly til München, og derfra lejebil til Hochkrimml.  

Turen går fint derned af, google maps redder Avensis fra kø på motorvejen omkring Hamburg, og sen-

der os 10-15 km tværs igennem Hamburg. Så heldig var Peugeot’en ikke… den blev fanget i køen og de 

holdt totalt stille i 1 time og 15 minutter. Øv!  

Mormor sidder på forsædet og småsnakker om dit og dat… Anna spørger til hvad Mormor siger? 

Mormor svarer: Jeg snakker bare… 

Anna svarer helt seriøst: Det kender jeg godt! Og så spiller hun videre på telefonen. 

Avensis og Peugeot lander næsten samtidig, kl. 18.57 efter 1100 km’s kørsel på Michel Hotel i Lands-

hut. Dejligt, som at komme hjem. Lone havde sponsoreret hotel værelser til os alle. Tak Lone. 

Morfar hentede lynhurtigt pizzaer og så blev der guffet og hygget på 3 x A’s hotelværelse. 

Tip: 5 almindelig størrelse pizzaer passede fint. 

Næste morgen smuk frostklar solskins morgenluft. Og på vanlig vis en righoldig morgenbuffet ved 

borde med udsigt til floden Isar, inden turen gik videre mod første stop i Mittersill. Her må vi naturligvis 

handle og bruge vores Merkur kort, og købe en stor familiepizza til den videre tur op af bjerget.  

Snap foto fra Martin og Sara med besked om afgang Odense kl. 05.30 med to halvsovende børn på 

bagsædet. 



Vi har også sneploven med i dag! Et plastic undervogns stykke er gået løs, og skraber mod asfalten, når vi 

kører langsomt. Vi får en masse opmærksomhed på den konto. Folk kigger, peger og vi kvitterer med 

thumbs-up og et smil … alt OK! Den kom med hele vejen hjem igen! 

Undervejs får vi sms besked fra Petra med koden til nøgleboksen, hvor vi finder nøgler til både Bernd og 

Felix ved vores ankomst omkring kl. 13.  

Bilen læsses af, alle hjælper til. Mormor flytter ind i køkkenet, og får redt senge op, mens andre tager til Pat-

terer for at hente ski og støvler. Martin og Sara, Aya og Karl dukkede op ved 17.30 tiden. Det tog vist en 

god del tid, at få monteret de dyre autostole i bilen! 

Og de næste mange dage fik vi mange herlige, skønne oplevelser sammen både på bjerget og i lejlighederne. 

I år skulle Aya, knap 4 år, lære at stå på ski. Martin tog hende med til første skitræning på bjerget. Det var 

dog, som om fødderne og skiene ikke helt samarbejdede. Aya satte sig, og udbrød: Jeg vil bare sidde her og 

kigge… Sidenhen fortalte hun sin mor, at hun gerne ville lære at stå på ski, men hun blev bare så frustreret 

over, at det ikke virkede! Det var ikke fordi hun var vred eller sur. Flot sagt! 

Næste dags første træning var med Farfar. Det gik bedre og på 2. dagen trænede far også med Aya, der plud-

selig udbrød: Stop far, vent! Jeg har en plan. … Slip mig, så kører jeg selv! Og det gjorde hun. Far suste ved 

siden af, og sørgede for at gribe Aya til sidst. Sikken succes. På 3. dagen var Aya med Far helt oppe hos 

Herman og få varm cacao med flødeskum! Målet var nået. Og derfra ned af bjerget med selen på… og med 

hænderne på knæene. En glad og stolt pige, og bestemt også en glad og stolt Far. En lille ny skiprinsesse er 

født! 

En dag udbrød Aya, da hele familien var samlet: Vil I høre noget mærkeligt? Og det ville vi jo. Synes I ikke 

det er mærkeligt, at Farmor ikke kan‟ li‟ Nutella? For det var da det mest mærkelige, syntes Aya, der jo 

fandt det så lækkert med små brødhapsere med Nutella. 







En dag var Aya hjemme og blive passet af Faster Anna. Hun ville gerne lege med Æselpuslespillet, og så 

spillede de to Æsel efter nogle helt særlige regler, hvor det kun var Faster Anna, der blev æsel! 

Martin var syg af influenza de første 3-4 dage og holdt sig delvist i gang med Panodil, Ipren og mid-

dagssøvn sammen med Aya og Karl. 

Sara fik også nogle gode skiture, omend det blev til meget tid sammen med Aya og Karl. Der blev leget 

meget med Brio togbanen, Frost puslespillet og så var der også fri leg i sneen, hvor der blev bygget en stor 

flot snemand, og isbaren var åben for Karl 1 ¾ år! 

Vi havde også en ganske særlig børnepasser med på turen. Det var Arthur, som hyggede sig rigtig meget 

med både Aya og Karl og var rigtig god til at aktivere dem.  

Arthur nød især den sidste ski dag, hvor han havde rigtig gode ski ben. Syntes det var skønt at løbe lige 

bagefter fætter Oscar. Han er nemlig mega sej, siger Arthur. Og så fortsatte han med at køre efter Oscar i 

half-pipen, hvor jeg hørte et glædes udbrud: Det er megasygt det her! Og Arthurs øjne strålede. Og Arthur 

kørte også slalom tidstagning i fin stil! Godt klaret Arthur. 

Da Plattenkogel liften pludselig lukkede på grund af stormvejr, mens vi stod i køen, så måtte vi alle, dvs. 

Morfar og Oscar, Mormor og Arthur, vende om, ned i hullet og med den gamle T-hejs til toppen! Uhhhh… 

det var en udfordring! Ikke noget som Oscar er vild med, og Arthur havde aldrig prøvet det før! Men det 

var eneste vej til toppen og hjem igen. 

Oscar og Morfar klarede det fint, og det gjorde også Arthur og Mormor. Vi følte os lidt stolte, da vi steg af 

og havde klaret den lange tur til toppen. 

Oscar kørte rigtig godt, sikkert og hurtigt i år. Med smil på læben og stjerner i øjnene viste Oscar Mormor 

sin skitracks præstation på den sidste dag. Godt og vel 70 km/t havde Oscar kørt. Godt klaret Oscar! 

Og der var én mere, der kørte godt og sikkert i år, og det var lille Anna. Anna suste rundt på bjerget rigtig 

mange kilometer i meget fin stil. Begge stave under armene, klar til styrtløb!  





Det var et herligt syn og en fornøjelse at køre bagefter hende. En glad og frisk pige, med mod på det hele, og 

det betød også sjove ture i Fun Parken sammen med Moster! 

Vi mødtes også med Lars og Tine og Emma. Emma og Anna havde det herligt sammen, både på ski og med 

telefon dimseri i sofaen ved afterskiing i Bernd.  

Familien Anna, Arthur og Anna Grønbæk fik nyt efternavn på turens sidste dag! De kom til at hedde Familien 

Net! Både Anna og Arthur blev fristet til at prøve tidstagning banen. Anna stod så flot nedad, men så kneb det 

alligevel med at få bremset, og vupti, slog hun en kolbøtte og landede i nettet! Det var lidt voldsomt, skiene 

blev slået af, og benene sad fast i nettet. Det trak tårer i øjnene, og lidt forskrækket blev hun, men hurtigt var 

Anna klar igen! En sej pige, hende Anna! 

Dernæst var det Arthurs tur. Han racede også derned af….så hurtigt, så han racede lige ind i nettet, udfor 

Mormor! Og der landede han på ryggen og lå og gyngede i nettet! Syntes vist det var lidt sjovt, men Mormor 

måtte agere kran for at få ham på benene igen! Disse to net styrt tog vist værst på moderen, men det forstår 

man godt!  

Deraf det nye efternavn Net! 

Hjemmefra havde Astrid et stort ønske om at prøve at stå på snowboard. Det blev til Snowboard privatlærer 

Max og indpisker semiprivatlærer Morfar, og da ugen var omme, så havde vi en Snowboarder Prinsesse, der 

ligesom Aya nåede målet, at komme op til Herman og stå hele vejen ned af Filzstein og det endda uden at 

falde en eneste gang. Det var en enestående præstation og Astrid blev så glad for snowboard, at det 

selvfølgelig skal være snowboard hele ugen på næste skiferie. 

Martin og Sara fejrede deres 10 års dag d. 13. februar sammen med os. Det gjorde de ved at byde på 

sprudlende perlende lækker champagne. Tillykke med 10 år sammen! 

På vores første ski dag skinnede solen varmt og smukt fra en blå himmel. Den blev efterfulgt af dage med 

overskyet vejr og endda stormvejr, der lukkede alle lifte på nær de to tallerkenlifte ved Filzstein. Flere dage 

dalede sneen hvidt, tykt og fint. Vi nød de gode morgener med ny præparerede løjper med blød nyfalden 

dybsne og frostklart vejr. 





Vi havde medbragt rigeligt mad hjemmefra! 

Anna havde lavet lasagne af 1,5 kg oksehak. 1 kg havde været nok! 

Jeg havde lavet fasan i karry af 1,5 kg fasanbryst. 1 kg havde været nok, og gerne mere karrysovs. 

Lones 3 svinemørbrad med pesto og bacon smagte skønt, men 2 havde været nok. 

Så lavede vi bare restemads menu torsdag aften, hvor vi også sørgede for at drikke diverse sjatter. 

En rigtig dejlig aften, hvor Lone mindede os alle om et nyt nødvendigt tysk ord, hvis man altså vil lave peber-

sovs… Schneebesen … og enhver ved jo nu, at det betyder piskeris! 

Sidste dag blev overraskende dejlig med en del sol, iblandet lette skyer. Alle, der kunne, var på bjerget i 

mange timer og nød de fine skibakker, naturligvis med et par tiltrængte stop hos Herman. 

Den Gule Elefant blev hver aften af forrige dags ejer uddelt efter ejerens votering af de mange sjove og søde 

elefanthistorier, der blev berettet om ved dagens aftensmad. Morfar/Farfar medbragte Den Gule Elefant fra 

sidste års skitur, hvor det var så nemt at uddele Den Gule Elefant, for det var kun morfar/farfar og mormor/

farmor, der var på skitur. Og på forunderlig vis blev han også tildelt Den Gule Elefant på denne skiturs aller-

sidste dag. 

Æren tilfaldt ham for et styrt på slalom tidstagning banen. Tælleren gik i nul, da han lå og rodede med ski og 

stave midt på slalombakken. Og som et mirakel gik tælleren i gang igen, og det betød, at han fik den bedste 

slalomtid! 

Og det må jo betyde, at vi har endnu en skitur i vente! For hvordan skal man ellers få overbragt Den Gule Ele-

fant til den næste ejer? 

Martin og Sara valgte at køre til München torsdag eftermiddag og tage en overnatning, for ikke at blive fanget 

i nattens sne, og ikke kunne nå det tidlige fly i München. De var hjemme fredag aften som de første og kl. 

17.38 sad familien bænket ved det hjemlige spisebord og fik lun leverpostej og frisk rugbrød = så er man godt 

hjemme fra skitur, skrev Martin. 

 



 

Igen i år har vi fornøjet os med at spotte biler fra forskellige lande på de lange køreture frem og tilbage. I 

Avensis’en nåede vi op på at have set biler fra 33 forskellige lande, de mest eksotiske vel nok Rusland, 

Hvide Rusland, Ukraine, Israel, USA, Finland og Bosnien-Herzegovina… 

Vi havde kun købt et 5-dages liftkort, for alle var enige om, at køre hjemad fredag morgen, for at undgå 

den massive skiftedags trafik lørdag. Det viste sig at være en god plan. Peugeot ‘en kørte vist ved 5.30 

tiden og var hjemme kl. 18.00, og Avensis kørte kl. 7.15, og 12 timer 15 minutter senere landede Av-

ensis incl. sneplov kl. 19.45 i Kerteminde efter en problemfri kørsel med ganske få minutters glidende 

stau ved Kufstein ind til Tyskland og ganske få minutters kø kørsel ned til Elb tunnelen. Tak til vores 

gode chauffør for 2.727 km i alt på turen frem og tilbage 

En herlig familie ski ferie er til ende…. Og en ny frister allerede! Fordi, som Martin skrev i en SMS, da 

de var nået til München: 

Du må hilse dem alle og sige det var en dejlig oplevelse at komme kørende med sin datter i selen, og 

hele ens familie råber og jubler fra liften!! Det er det Krimml kan!! 

Tschüss, Auf Wiedersehen Hochkrimml, vi jubler så gerne fra liften igen! 

 

Kerteminde, d. 16. februar 2020 

Mor, Svigermor, Mormor, Farmor og selvfølgelig kone til min gode husbond Mogens! 



Aprés Ski ….. 

Never ending 

oplevelser 






