


 
 
 
 
 
 
 
2017 

Vinterferie i Krimml 
____________________________________________________________ 

Af: Livsnyderne – Rita & Mogens Lauritsen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Forord 

 
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!!!’ 
 
 
 

Copyright © 2016 Rita & Mogens Lauritsen 
ISBN 978-87-998623-1-3 
 
Forlag: Livsnyderne 
2017 - 1. udgave 
h�p://www.Livsnyderne.nu 
Info@Livsnyderne.nu 

mailto:Info@Livsnyderne.nu


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 indfries! 

 
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 Mor-
mor. 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 lommelygter 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 
dagbogen ajour med solen i ryggen ved det runde spisebord. Aya sover udenfor i sin ’løbevogn’. Kl. er 9.50 og Aya 
smågrynter lidt. 
 
Eftermiddagen bød på herlige skiture og Mormor, Morfar og Anna kørte på Smørbakken og kunne næsten ikke stop-
pe 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 andet styrt var 
ikke så rart. Arthur 
slog hagen og ho-
vedet lige ned i 
bakken, og det 
gjorde ondt og gav 
et ’elefantsår’ på 
hagen! 



 



5. dag tirsdag d. 14. februar 2017 
 
Sol, sol, sol og blå himmel. Ingen vind. Det bliver ikke skønnere. 
 
Aya har været lidt urolig og smågrædende i nat, og Sara var oppe med 
hende allerede kl. 5.30. Hun har småklynket det meste af dagen, men 
synes dog mere veltilpas hen under aften. 
 
Finn, Lone, Astrid, Morfar og Mormor tog på Königsleiten i det skønne 
vejr. Afgang kl. 9.11 fra stoleliften på Filzstein og ca. kl. 10.45 nåede vi 
Fussalm, den så smukt beliggende restaurant med panorama udsigt 
udover dalen og de mange sneklædte bjergtoppe.  

Her pauserede vi i 1 ½  time i bagende sol. Astrid kaprede to sækkestole, og vi 4 voksne kaprede hver sin liggestol 
med lammeskind og udsigt i første række. Det var hele turen værd, trods alle de anspændte lårmuskler, der var i 

gang undervejs. 
 
Hjemturen ad skovstien var lige så ’plovende’ og udfor-
drende som vanligt, men i fin stil nåede alle ned til gon-
dolen, der bragte os over til vores eget bjerg! 
 
Så gik turen til Hermann i den skønneste eftermiddags-
sol, og her mødtes vi med Lars, Tine og Emma. Emma 
trængte til legekammerater og fulgte med Mogens og 
jeg hjem. Anna og Emma havde nogle gode timer sam-
men og Lars og Tine stødte til, og vi hyggede og talte 
om gamle Krimmler minder. 
 
Lone og Finn stod for velsmagende aftensmad med 
mørbrad, whiskysovs, råstegte ovnkartofler og salat og 
til dessert – små fyldte chokoladefrøer. 
 

Arthur syntes, Morfar fortjente den gule elefant for et selvfor-
skyldt styrt, da han sagde til Astrid, at han lige ville ’danse’ lidt 

og køre bag-
læns, og så lag-
de han sig. 
 
Alle er trætte og 
roen sænker sig 
allerede omkring 
kl. 19.30. 



 



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! 

www.scharfetter-krimml.at
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 endda to gange! 
Hvilken 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. No-
get 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 bjer-
get, 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 men-
nesker 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 
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