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24. oktober 2020 – Vi flytter til Bryrup 

Så blev det lørdag den 24. oktober. Flyttedag. Fra Brunsnæs til Bryrup. Det gik egentlig fint. I starten. Vi 
var inde om Skamlingsbanken, flot sted, og fik frokost hos min søn i Middelfart. Så på et rækkehus i Hor-
sens. Vendte tommelfingeren nedad. Det bliver ikke vores nye bolig efter Danmarks-odysséen.  

Efter frokosten i Middelfart satte vi gps’en til Kæmpesmøllevej 5. Det gik stadig fint, var lige inde at vende 
om nr. 12, men det var fordi, jeg havde glemt at skriver nummeret, altså 5. Fortsatte fra nr. 12 mod nr. 5. 
Så begyndte gps’en at opføre sig underligt. På et tidspunkt blev vi dirigeret op ad en smal stejl skovvej, 
mest beregnet for en 4-hjulstrækker eller en traktor. Hybrid’en klarede det fint. Vi skulle dreje til venstre, 
når vi var oppe. Skovvejen blev smallere og smallere, og mere og mere stejl. Vi undrede os. Og opgav. 
Bakkede baglæns i bakgear rundt om et træ ind på en endnu smallere skovvej. Anne Marie stod ud og 
styrede. Vi kørte ned igen. Nu var gps’en helt tosset. 

Så fik Anne Marie en god ide og åbnede sin egen gps på mobilen. Den sagde noget helt andet. Nu gik 
der en prås op for os. Der var 2 Kæmpesmøllevej 5 i området, den ene i Bryrup og den anden i Bræd-
strup. Bilen havde brugt Brædstrup, mens Anne Marie havde brugt Bryrup. Nu fulgte vi Bryrup og fandt 
nemt vores nye hjem i Bryrup. Hvor dum kan en gps være? For det kan vel ikke være operatørens fejl? 

Fint sted. Flot udsigt til majsmarker, skov, lyngbakken på den anden side af søen, og kigger man godt ef-
ter, et lille stykke af Bryrup Langsø. Himlen i vest har vist sig i al sin pragt med dramatiske skyformatio-
ner, regnbuer, måneskin og en lille bitte smule solnedgangsfarvelade. Et par gange. Kan dog ikke slå 
Flensborg Fjord. Tror på, at det kommer. Og regnbyger en masse. Vi er glade for vores regntøj. 

Huset har opvaskemaskine og tørretumbler. Køleskabet er helt og i orden. Ingen hyldefejl denne gang. Alt 
virker. Der er endda et strygejern og et strygebræt. Og en hems. Godt sted til ting og sager.  

Skamlingsbanken 
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26. oktober 2020 – Vi falder til i Bryrup 

Nu er der gået et par dage i Bryrup, og vi er ved at falde til. Huset ligger på en skrænt, ligesom det hus i 
Brunsnæs, vi netop er flyttet fra. Skrænten er dog noget mere stejl end i Brunsnæs, til gengæld er udsigten 
ikke så spektakulær. Vandrestierne er også noget anderledes, men mindst lige så interessante. 

I går søndag brugte vi tiden på at flytte ting på plads. Det er alting interessant at se, hvor meget udstyr der 
er i huset i forvejen, hvor meget det fylder, hvor det fylder, og hvor meget plads husets ejer har frigjort til 
os lejere. Det største problem er køkkenudstyret. Vi har meget med, nok også mere end det er sædvane, 
så det kniber en gang imellem at finde plads. Så flytter vi husets ting til side, sætter det ind i af de værel-
ser, vi ikke bruger, eller som her op på hemsen. 

I dag mandag vandrede vi rundt om Karlsø og videre halvvejs rundt om Bryrup Langsø, kravlede op på 
lyngbakken, Grenen hedder den minsandten. Herfra havde vi en fabelagtig udsigt over området. Kunne 
endda se hjem til vores nye hytte. Man kan gå hele vejen rundt om søen, men det gjorde vi ikke denne 
gang.  

Der var fugle i søen. Ænder og lappedykkere. En hejre blev også skræmt op og fløj over på den anden 
side af Karlsø. Så ud som om, det var i et træ, den kendte i forvejen.  

28. oktober 2020 – 100-års fødselsdag 
Rundt om Karlsø 
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Vi har været til 100-års fødselsdag. Min mor. I går, tirsdag den 27. oktober. Hun døde godt nok i 2013, et 
par måneder før sin 93-års fødselsdag, men det behøver ikke afholde den nærmeste familie for at fejre 
hendes 100-års fødselsdag.  

Inden vi mødtes med min lille familie på kirkegården, tog vi lige en tur rundt om Sondrup Plantage og 
Trustrup Høje på nordsiden af Horsens Fjord med den fabelagtige udsigt ud over Horsens Fjord og øerne 
Alrø, Hjarnø og Vorsø. Fin travetur sammen med Anne Maries søster Jette. 

Det blev en fin 100-års fødselsdag. Vi fik såmænd også lagkage, uden lys ganske vist, men dog med flag. 
Efter turen til gravstedet på Horsens Østre Kirkegård. Vi sluttede dagen med middag på Bygholm Slot. 

En rundtur ned ad barndommens gade blev det også til. Startede ved fødestedets villa på Sundvej 39, som 
ganske vist nu var blevet til Danasvej 1, men det var den samme villa og den samme have. Jeg var 4 år, 
da vi flyttede, min søster Hanne lige fyldt 1 år, så hun huskede intet fra den tid. Jeg, derimod, husker ty-
deligt, at jeg hver dag bar Horsens Social-Demokrat op ad Danasvej til mine forældres gode venner. Når 
min far havde læst den, selvfølgelig. Vi flyttede i 1947. Til Borgmestervej. Det var en septemberdag, og 
det regnede. Vi flyttede ind i en 2 ½ værelses andelsbolig i 7A, 1.th, med altan, med udsigt til damptoge-
nes daglige ture op ad den østjyske længdebane, statsskolen og teglværket, og med kakkelovn og en ka-
min i den fine stue, som kun blev brugt, når vi havde gæster. Og til jul.  

Vi havde de 2 yngste børnebørn med på turen, René på 25 og Simone på 22. Og deres forældre. Så de fik 
alle en god portion familiehistorie ind under huden. Mit ældste barnebarn, Natacha, bor i Schweiz, så 
hende måtte vi undvære.  

Det var sjovt at udveksle skrøner med min søster, nogle dramatiske og andre mere fredelige. Hanne stak 
engang sin arm igennem en glasrude, flænsede hele højre underarm og måtte på skadestuen. Vi havde 
ikke råd til en taxa, så hun tog bybussen. Med et stort håndklæde om armen. Hun har stadig et ark på en 
20-25 cm på højre arm.  

Sondrup Plantage og Trustrup Høje 
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Jeg lærte at bokse i andelsforeningens idrætsklub. Det holdt ikke mange uger. Jeg gad ikke at blive slået 
på, og så hoppede jeg og de andre drenge i stedet over hegnet til Vestermarkens sportsplads for at spille 
cricket og lege med bue og pil i de små krat om boldbanerne. Hjemmelavet, altså bue og pil. Der kom 
engang en pil temmelig tæt på et øje. Stor ballade. Forbud mod bue og pil. Som vi drenge vel overholdt 
en uges tid. 

Nå, men det er alt sammen en anden historie, som jeg måske fabulerer om en anden gang. 

Vi overnattede på Bygholm sammen med min søster og svoger. Bygholm hedder det på lokalsproget, alle 
her omkring ved, hvad jeg mener. Den rigtige betegnelse er Hotel Bygholm Slot. Lige nu endda Scandic 
Hotel Bygholm Slot. Men Bygholm rækker fint i Horsens.  

Under morgenmaden fik Hanne og jeg endnu en god snak om vores barndom og familie. Fik vores bed-
steforældres fødselsår på plads. Og så gik det pludselig op for os, at vi har en sag lige til at gå til for Inger 
Støjberg. Vores farmor var født i den 28. december 1892 og blev gift den 18. december 1908. Vi laver 
lige lidt hovedregning. 1908 minus 1892, giver det ikke 16 år. Jo da, og da min farmor havde fødselsdag 
den 28. december 1892, var hun ikke en gang fyldt 16 år, da hun blev gift. Altså barnebrud!! Fy føj, 
skamme. Og hun blev gift med en gammel mand, min farfar, som var født i 1884, og altså var 24 år gam-
mel ved giftermålet. En barnebrud med en gammel mand. Kan det blive værre. Ja, da. Sagtens. Det var et 
arrangeret ægteskab, aftalt mellem deres familier, har de engang røbet for mig. Kan det blive endnu 
værre? Absolut, min farmor gik med tørklæde det meste af sit liv. Og min farmors forældre var stærkt mis-
sionske og frekventerede et missionshus i Horsens midtby. På ægte krarupsk vis lagde de stærkt pres på 
min farfar, for at han skulle komme i missionshuset. Det gjorde han da også. Én gang. Han fortalte, at 
hans svigerfar havde mødt ham med et højt og rungende: ”Velkommen i mit hus”, så alle de missionske 
proselytter havde vendt sig og kigget. Min farfar kom der aldrig mere.  

  
Familien ved gravstedet på Østre Kirkegård 
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29. oktober 2020 - Sol over Bryrup 

Tog cyklerne frem og cyklede 16 km på den gamle jernbane mellem Bryrup og Brædstrup. 8 km opad, og 
8 km nedad. Opad i medvind, nedad i modvind. Asfalteret. Lidt kedelig, men fin tur. 

Nød solen på terrassen. Overdækket. Udsigt 
til majsmarker, geder og får, træer og buske. 
Flot er det. Vi har fået o-skærmen op i et 
vestvendt vindue. Ser godt ud.  

Druerne i vinranken er desværre væk. 
Ranken står fint i læ, selv om den 
vender mod syd.  

 

Der har formodentlig været druer 
tidligere. Husets ejere har sikkert nydt 
dem. Håber jeg. 

Her i Bryrup er der også smukke solned-
gange over bjergene mod vest. 
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30. oktober 2020 - Bryrup Langsø rundt i sjaskvejr 

Det regnede. Ikke meget, ikke voldsomt, men stille. Hele tiden. Vi har regntøj, og vi har gummistøvler, og 
kasketter, så en bette smule regn kan da ikke forhindre os i den daglige motion, vandring, cykling eller 
løb. Det sidste er vi endnu ikke nået frem til, men der er håb forude. Anne Marie mener nok, at hun kan 
prøve en lille tur på grusvejen neden for vores nye lejehus i løbet af weekenden. 

Vi tog turen rundt om Bryrup Langsø, en tur på 7,5 km, inklusive indkøb i den lokale Dagli’ Brugsen. Vel-
assorteret. Vi skulle have brugt krølsalat, det var der ikke, så det blev spidskål i stedet.  

Det var en fin tur, meget va-
rieret, op og ned, skov hele 
vejen på sydvestsiden af 
søen. På nordøstsiden er der 
by hele vejen tilbage til hu-
set, omkring 1½ km uden for 
bye, ikke langt fra naturstien, 
den gamle jernbanelinje 
mellem Horsens og Silke-
borg. Der er småfugle om-
kring os, og også lidt større. 
Solsort og minsandten om 
ikke der dukkede en farve-
strålende skovskade op på 
græsplænen neden for ter-
rassen. Den var væk, inden 
jeg fik kameraet frem. 

Et par km før vi nåede byen, 
stødte vi på wildlife. Ikke 

helt wildlife, de små rådyr, 
dådyr, eller hvad det nu 
var, stod pænt staldet op i 

en indhegning. De så meget tamme ud. Undrede sig vel over, hvad det var for nogle tosser i gummistøv-
ler, regntøj og med kasket. I silende regn. Nå, silende er nok overdrevet, men regne gjorde det.  

Dagen gik i øvrigt med indesysler, mail skal tjekkes, læses og besvares og nye skal skrives og sendes med 
den digitale brevdue ud i verden. Corona-situationen har givet mere arbejde lige nu med orienterings-
spørgsmål. Kan vi finde en måde at lave o-stævner eller må vi nøjes med selvtræning som i foråret? Det 
ender vist med det sidste. 

Vi har nu været på farten i 2 måneder, og vi har nydt det. Vi har sat stor pris på at kunne se steder, som vi 
ikke har set. At slippe for røg og møg. At kunne se langt ud i horisonten, nyde mørket om natten. Og her i 
Bryrup er det mørkt om aftenen og natten. De eneste lys er nabohusets. Og de ses næsten ikke gemmer 
skoven, som omslutter vores hus på 3 sider. Den fjerde side er den med udsigten til skov og mark og 

lyngbakke og grusvejen mellem Slagballe og Bry-
rup. Jeg var ikke klar over, at der stadig var befær-
dede grusveje i brug i Danmark. Men det er der. 

I dag sluttede dagen ikke med farvelade på vest-
himlen. Til gengæld var der fyrværkeri i Bryrup, 
kunne vi høre. Skoven mod nord forhindrede synet. 
Gad vide, om det var Halloween man fejrede i Bry-
rup. Eller bare en fødselsdag. 

De næste par dage er der vist igen meldt regn. Pyt, 
vi klarer os.   

Turen rundt om Bryrup Langsø 
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31. oktober 2020 - Tåge over dalen 

Bryrup ligger i en tunneldal, skabt af isen for mange tusinde år siden. Der er stille, blæsten når sjældent 
helt ned i dalen. Tågen har derfor også svært ved at lette. Det så vi i morges, tågen lå tæt over dalen, selv 
de nærmeste træer var skjult i grå grød. 

Vi tænkte, at vi ville køre op fra dalen og se solen. Fandt en gårdbutik på nettet, der reklamerede med 
fritgående høns, ænder og gæs. Gothenborg hed den. Startet i 1993. De har nu en velfungerede produk-
tion af, ja gæt selv, høns, ænder og gæs. De har siden starten udvidet med foredrag, undervisning i øko-
logi, selskabslokaler til udlejning, og såmænd også egne middagsselskaber. Mortensaften indbyder de til, 
ja gæt selv, mortensaftenmiddag med 3-retters menu, hovedretten indbagt gåsebryst. Vi overvejer om vi 
skal løbe en Corona-risiko og møde fremmede mennesker eller blot selvstege det gåsebryst, skovgåse-
bryst kalder de det, som vi kom hjem med. Det bliver nok det sidste. Chokolademousse, som var desser-
ten på mortensaftenmenuen, kan vi nok også godt selv klare.  

Hjemme igen, var solen minsandten lettet fra dalen, så vi rundede endnu engang Karlsø.  I tørvejr, uden 
gummistøvler. Det er utroligt, at der findes steder som dette i Danmark. En perle. Selv tyrekalvene, som vi 
møder ved vejen, ser ud til at nyde tilværelsen. 

Vi har købt fuglefrø. Og lagt det ud på terrassen. Fuglene har endnu ikke fundet ud af det. Vi skulle må-
ske sætte et skilt op, at der er åbnet for fodringen. Der er fugle nok omkring huset. Musvitter, fuglekonger 
bl.a., men også større fugle. Vi har et solsorteharem, to hanner og en hun, der kommer forbi hver formid-
dag. 

Fuldmånen 
har ikke 
vist sig. Vi 
har været 
ude at 
kigge. Der 
er for 
mange 
skyer. Pyt, 
den kom-
mer igen 
om 28 
dage, og 
så har vi 
sikkert 
bedre 
held. 

 

  

Limousinerne nyder livet 
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2. november 2020 - Man sku’ ha’ været en isbjørn….. 

….. for så kunne man gå i hi hele vinteren i en snehule og komme op til overfladen igen, når foråret pib-
ler frem, solen står højt på himlen, og det bliver varmere. Og tørt. Men det kan nok blive svært i disse kli-
makrisetider at finde en snedrive, der er stor nok til, at man kan grave sig en snehule. Og selv om man 
kunne, ville man jo ikke kunne være sikker på, at frosten holdt sig mere end en dags tid eller to.  

Det har regnet i tunneldalen i det meste af et par dage. Startede søndag og sluttede i formiddag. Ikke kon-
stant, der var dog opholdsvejr ind imellem. Et kvarters tid hver anden time. Regntiden er sat ind. Ligner 
ikke helt regntiden, som vi kendte den i tropernes Afrika, men regntid er det nu herhjemme. Ved ikke 
lige, hvad der er bedst, et par timers regn hver anden dag af en halv til en hel times varighed med regn-
mængder op til en halv hundrede mm pr. time i gennemsnit, eller denne her stille daglige regn time efter 
time. Jeg tror, jeg foretrækker troperne. Når det handler om regn.  

Heldigvis har vi hverken skorpioner eller slanger i Danmark. Nåh ja, med undtagelse af hugorme og 
snoge. Husker engang i Urambo, en lille provinsby i det centrale Tanzania, hvor det ikke havde regnet en 
7-8 måneder, men så kom den, regnen. Og så skal de ellers lige love for, at skorpionerne kom ud af deres 
huller i jorden og op i luften. Det nærmeste skjul for vores haveskorpioner var vores hus. Uheldigvis 
dækkede fordørens dørtrin ikke helt ned til gulvet, der var nemlig intet dørtrin, så der var fri vej for skor-
pioner ind i huset under døren. Vi fik alle ud. Efterhånden. 

Det manglende dørtrin var også til nogen gene i regntiden. Når der nu styrtede tordenregn ned i gården i 
ufattelig store mængder, så kan vandet altså ikke holdes ude af huset af et dørtrin, der ikke findes. Vi kla-
rede det som regel med at lægge et håndklæde godt strammet sammen under døren som erstatning for 
det manglende dørtrin. Det gik som regel fint. Uden problemer. Lige til den dag en lille bitte, men ret gif-
tig, slange havde forvildet sig ind i håndklædet. Anne Marie fandt den heldigvis, inden slangen fandt 
hende, og hun fik den verfet ud og væk. Den var nok mere rædselsslagen end Anne Marie, og hun var 
endda ret rædselsslagen. Fortalte hun mig bagefter. Jeg var ikke hjemme, ude på en eller anden konsu-
lentopgave langt fra Urambo. Nå, men alt det er en helt anden historie.  

Her i Bryrup er der mere fredeligt, men det regnede. Som sagt både søndag og mandag. Vi fandt dog en 
times tid stort set uden regn søndag morgen, så vi snørede løbeskoene og løb en lille tur omkring vores 
hus. Det er rigtig nok. Anne Marie var ude at lunte en halvanden km for første gang i 6 uger. Ankelbred-
båndet har det bedre. Jeg luntede med, og da hun syntes, at det var nok og vendte om og løb hjem, lun-
tede jeg videre rundt om Karlsø. Vi nåede hjem i tørvejr. Næsten, lidt dryp blev det til. 

Og så sad vi der et døgns tid og kiggede på vejret. Læste den digitale avis, løste lidt sudoku fra den avis, 
vi havde købt om lørdagen, fulgte corona-dækningen i tv og radio, og det amerikanske valg, så med på 
fjerde del af ’Ulven kommer’, det var søndag, og sidste del af ’Babylon Berlin’, det var mandag. Vi tog os 
sammen mandag eftermiddag, iklædte os regnharnisken og gik i Dagli’ Brugsen. Det var varmt. Fandt se-
nere ud af, at det ikke havde været så varmt i november siden 1968. 
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3. november 2020 – Snabegård i solskin 

I dag, endelig, kom så solen frem, og så måtte vi ud og vandre. Det blev Snabegård Skov med de århund-
redgamle nåletræer. Enormt høje. Mange plantet allerede i 1800-tallet, siger Naturstyrelsens folder. Det 
var en fin lille 4 km tur fra Vrads Station og op på skrænterne vest for stationen. Vrads Stationscafé er des-
værre kun åben onsdag til søndag, så vi måtte nøjes med et kig ind ad vinduerne. Så fint ud. Vi skal da 
vist hen og have frokost en dag. 

Der var ikke mange fugle. Jeg tog et billede af en lille fugl i et grantræ. Troede jeg. Det var et par gran-
kogler. Suk. Kiggede også forgæves efter dyr. Intet. Til gengæld var der fine mospartier. Rigtig fin skov til 
orienteringsløb. Prøvede den selv ved Junior-VM i 2019. Som motionsløber i den åbne del af stævnet, 
skulle nogen være i tvivl. 

Og nu, her sidst på dagen, venter vi blot spændt på valgresultater fra USA. Bliver det Biden-bobler eller 
Trump-gravøl?  

Ja, det er selvfølgelig også spændende, om 
FCM kan slå Ajax. Det er fodbold. Vi får se. 

 

  

Snabegård Plantage er meget gammel, 
med imponerende grankæmper. 

Veteranbanens endestation i Vrads er nu 
omdannet til restauration. 
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6. november 2020 – Niece Berit på besøg 

Vi har for tiden besøg af niece Berit. Hun bor på Nørrebro, ganske tæt på vores gamle bolig på Frederiks-
berg. Ganske tæt vil sige 10 minutter på cykel, op over cykelbroen over Åboulevarden. Det tog lige lang 
tid ud og hjem. Jah, det vil sige, at når vi havde været sammen, og vi havde fået lidt rødvin, eller mere, så 
kunne det godt tage lidt længere tid hjem. Siden Corona-krisen satte ind i foråret, har vi været meget 
sammen, både inde og ude, i skov og krat, efter Findveji-poster og uden.  

 

Vi har savnet samværet, så vi var meget glade for 
at se hende i Horsens i går og tage hende med til 
tunneldalen. Her har vi så brugt tiden til at se de 
midtjyske sletter og kulturtilbud. Nogen af dem. 

Berit og jeg nåede lige at runde Klosterkirken i 
Horsens, mens Anne Marie var til fysioterapeut for 
at få tjekket sin ankel. Det skrider planmæssigt 
fremad. Gang og løb på jævnt underlag går det 

fint med. Uden for stierne venter til senere. 
Inden hjemturen til tunneldalen rundede 
vi lige Horsens Kunstmuseum med bl.a. 
Kvium-samlingen. Det er lang tid siden vi 
har været der. Det er bestemt et besøg 
værd.  

I dag tog vi hele vandreuren rundt om Bry-
rup Langsø, i fint solskinsvejr. Senere fro-
kost på Vrads Station. Meget fint sted med 
god mad. Utroligt at et sådant sted findes 
så langt fra alfarvej. På tilbagevejen run-
dede vi Midtjyllands Kunstcenter. Det lig-
ger i udkanten af Bryrup og er vist nok, det 
hævder de selv i hvert fald, Danmarks 
største galleri. Det er stort, indrømmet. Om 

det er landets største, kan også vel være. Det var faktisk ganske interessant, og der var da mange værker, 
jeg godt kunne tænke mig at have hængende på væggen. Nu har vi godt nok ikke lige for tiden en bolig 
med en væg at hænge kunst på, men alligevel. Vi får vel engang en ny bolig, og så er rart at vide, hvor vi 
kan køre hen for at finde kunst at hænge på væggene og stille i husets kroge.  

Klosterkirken i Horsens 

Kor og altertavle 

Berit & Anne Marie  
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7. november 2020 - Der er ikke sejlskibe på Gudenåen i november 

I dag tog vi til Silkeborg. Målet var Museum Jorn i Silkeborg. Ud over Jorns samling har de lige nu en ud-
stilling af nogle af Kirkebys værker. Ganske interessant. 

Fortsatte færden med en travetur i skoven ved Gudenåen. Fandt Findveji-poster, så træer og blade og bu-
ske og et par SUP’er på åen. 

Rundede lige Himmelbjerget, inden vi 
vendte tilbage til Bryrup. 

Og så sluttede dagen i øvrigt med en lille 
rundtur i bælgravende mørke på de om-
kringliggende grusveje. Stjerneklart. Mæl-
kevejen så fin at se som i barndommens 
gade.  

Det går mod vinter. Der var frost i luften.  
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8. november 2020 - Tæt tåge i tunneldalen 

Det blev frost den forgangne nat. Nok frostgrader til, at fuglene kunne stå på skøjter på balkonens træge-
lænder, hvor isen havde lagt sig i et tykt lag. Tykt og tykt, i hvert fald en lille millimeters penge. Græsset 
var hvidt og den opstigende sol var et flot syn gennem de høje grantræer mod øst.   

Flot var det med den tætte tåge nede over dalen. Vores hus ligger højt, dog ikke så højt at vi er over tåge-
niveau. Efterhånden som solen fik magt og tågen lettet, vendte den flotte udsigt over dalen tilbage. Det er 
en ren fryd at stå op til den udsigt. Når ellers den er der. Nu venter vi blot på, at bonden med majsmar-
ken får høstet majsen, så det bliver muligt at se vildtet på marken. Hidtil har vi kun vildtet i indhegningen 
på den anden side af søen, og det er ikke helt det samme. Vi fandt afgnavede majskolber i vejkanten i 
eftermiddag, så noget vildt er der vel. Harer måske.  

Berit skulle tilbage til Nørrebro i dag. Med toget midt på eftermiddagen, så vi havde god tid både til en 
hyggelig morgensamling i huset på Kæmpesmøllevej og bagefter en rundtur på Fængslet i Horsens. For 
mit eget vedkommende var det tredje gang. Rolig nu, alle mine besøg har været, efter at man lukkede an-
stalten i 1966. Til gengæld har jeg mange minder fra dengang, Fængslet virkelig var et Fængsel. Rolig nu, 
en gang til, jeg har aldrig været indenfor, mens det endnu var et fængsel.  

Mine minder om Statsfængslet i Horsens kommer fra, at jeg voksede op i en andelslejlighed kun et par 
hundrede meter fra anstalten, og at jeg derfor stort set havde den inden for synsvinkel hver eneste dag. 
”Slottet”, som det altid er blevet kaldt af horsensianerne, er beliggende på en bakketop, synlig fra alle 
verdenshjørner. Også fra vores gadedør. 

Der var mange historier i omløb om Slottet og dets indbyggere. Det var virkelig noget, som påvirkede vo-
res dagligdag. Vores lejlighed, ligesom alle de andre lejligheder i Arbejdernes Andelsboligforening, afde-
ling Borgmestervej, havde kakkelovn i dagligstuen og kamin i den fine stue, som i øvrigt kun blev brugt 
juleaften og ved andre festlige lejligheder, og når mine forældre havde gæster. Både kakkelovn og kamin 
skal bruge koks. Koksene var i kælderen i et rum, et kælderrum naturligvis, som blev brugt til opbevaring 
af koks.  
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Koks i kælderen er jo ikke meget bevendt, når kakkelovn og kamin er placeret i lejligheden på første sal. 
De skulle bæres op. Altså koksene. Til det brug havde vi en sort jernspand, der ikke blev brugt til andet. 
Den blev kaldt en koksspand. Mine søstre nægtede på det bestemteste at bevæge sig i kælderen efter 
mørkets frembrud. Egentlig heller ikke før mørkets frembrud, for selv om dagen var der mørkt i kælderen, 
og endnu mørkere var det i det mørke koksrum. I en kælder sort som kul, er der en gammel børnesang, 
der lyder, og det er rigtigt. Et kælderrum med koks er sort som kul. Så altså, jeg havde opgaven med at 
hente koks i kælderen. Til gengæld fik jeg ikke lært at vaske op. 

Men tilbage til Slottets placering ganske tæt på vores lejlighed, Det gav grund til bekymring, hver gang en 
fange flygtede, og det skete. Ikke tit, men det skete. Jeg kan huske Lorenzens spektakulære flugt Lille Jule-
aften 1949, hvor det lykkedes ham at undslippe gennem en tunnel, som han havde gravet under fængs-
let. Det havde taget ham et års tid. Han var vist ret uskyldig, og var i øvrigt langt væk fra Horsens, da Ju-
leaften oprandt. Mere alvorligt var det, da man fandt en undvegen fange i vores kælder. Det gjorde ikke 
ligefrem mine søstre mere villige til at gå i kælderen. 

Tilbage til dagen i dag. Vi tog fra tunneldalen og direkte ind på Fængslet, der nu er et museum. Det er 
absolut et besøg værd. Utrolig informativ om straf og resocialisering generelt, men også med mange fine 
beskrivelser af livet i et fængsel. 

Vi sluttede med frokost i Sejlklubbens restaurant, hvor jeg ikke har været siden den mindeværdige 80-års 
fødselsdagsfest, som min gode orienteringsven Axel afholdt for et par år siden. Den var så vellykket, så 
restauranten gik konkurs dagen efter. Måske var der ingen sammenhæng, men alligevel. Kort tid efter 
skulle vi fejre Henning, en anden af mine gamle o-venner, som fyldte 70 år. Han havde booket Fængslets 
café, men et par dage før dagen gik den café minsandten også konkurs. Og så var det, at vi begyndte at 
tænke på, om det havde noget med skovkarle at gøre. Eller blot en tilfældighed. I øvrigt blev Hennings 
fødselsdags faktisk alligevel afholdt på Fængslet. Vi fik lov at bruge Fængselsinspektørens repræsentati-
onslokaler til sammenkomsten. Jeg husker ikke, hvem der stod for maden, men godt var det.  

Berit stod på toget kl. 14.43, vi vinkede farvel, satte hybridens gps til Home og kom i tide til at kunne nå 
en lille vandretur rundt om Karlsø, mens solens langsomt forsvandt bag vestbreddens høje graner. 

  

Stemningsbilleder fra Bryrup     



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

70 

 

9. november 2020 - Noget om vaner 

Vaner er egentlig en interessant størrelse. Da vi besluttede at rejse rundt i landet, var det, fordi vi ville se 
og opleve nye steder og fornemme, hvordan det ville være at leve og bo i andre egne end de sædvanlige. 
Vi har nu været af sted i 10 uger godt og vel, er midt i det tredje ophold af 4 ugers varighed, og nu er der 
her sket det samme, som der skete de første to steder. Vi finder en fin vandre-/løbetur, og den bevæger vi 
os så rundt på, om ikke hver dag, så i hvert fald tit. På Rømø var det turen ned til havnen for at se vade-
havets fugle, ved Brunsnæs var det Gendarmstien nede ved fjorden for at skibe, både og fugle, og her i 
tunneldalen ved Bryrup er det turen rundt om Karlsø.  

Alting bliver hurtigt en vane. Jeg husker den første gang, vi boede i Afrika, i 1988 var det, i Lusaka, ho-
vedstaden i Zambia. Vi ankom i starten af maj. Hver eneste morgen stod solen op omkring kl. 6. Det gør 
solen i troperne. Det sker hurtigt, ligner på ingen måde en dansk solopgang. Det samme med solnedgan-
gen. Ned går solen omkring kl. 18. Det tager et kvarters tid, og så er det mørkt. Altså sådan rigtig mørkt, 
bælgravende mørkt. Der var gadelygter og byens lys, bevares, men elforsyningen var ustabil. Seriøst usta-
bil, og så var der mørkt fra kl. 18 til næste morgen kl. 6. 

Vi stod sædvanligvis op ved 7-tiden. Jeg lå nærmest vinduet og var derfor den, der rullede rullegardinet 
op for at se, hvordan vejret artede sig. Det blev en vane for mig hver morgen at udbryde, glædestrålende: 
”Anne Marie, du kan godt stå op, solen skinner”. Efter et par måneder var det vist ikke længere morsomt. 

Det er sært med vaner. Måske giver det en form for tryghed, at man gør de samme ting på samme tid. 
Måske giver det også en form for sikkerhed for, at tingene sker. Vi har for vane at løbe en tur onsdag mor-
gen og søndag morgen. Motivationen er ikke altid lige stor, men vanens magt byder os at gøre det allige-
vel. Og rart er det bagefter. Endorfinerne aktiveres, og vi føler velvære.  

I min barndom blev det en vane for hele familien at høre Giro 413 hver søndag formiddag. Fast program-
punkt. Andre gik i kirke. I vore dage, hvor alt kan streames og høres, når man har lyst, er det ikke vigtigt 
at høre Giro 413 søndag formiddag. Det er nu heller ikke nemt. Eksisterer programmet stadigvæk? Og 
samler man stadig ind i Onkel Hermans hyttesko? Måske. Men alligevel gør vi gerne de samme ting på 
samme tid, uge efter uge. Anne Marie og jeg får risengrød en gang om ugen. Hver onsdag. Hvorfor grød 
og hvorfor onsdag? Vane? Måske. 

I dag blev en stille dag. Vi startede, sent, med den sædvanlige søndagsløbetur. Men hov, det er da ikke 
søndag, vel? Næh, men i går var Berit her, så da fik vi det ikke gjort. Vi indhentede forsømmelsen i dag, 
mandag. Resten af dagen har været ren afslapning. Tiden gik med at følge trafikken på Grenen, den store 
bakke overfor med folk på bjergbestigning, trafikken på Østervang neden for hytten, hvor folk går og 
kører (altså ikke på samme tid), fuglefløjt i grantoppene, og fuglenes interesse for de udlagte fuglefrø. 
Desværre er interessen begrænset, måske bliver det bedre, når frosten sætter ind. Der var dog en enkelt 
skovskade i smukke farver på besøg. Fuglen var desværre fløjet, inden jeg havde fundet mit kamera frem. 

Jeg kæmper mig langsomt videre gennem Kirsten Thorups bog, ”Indtil vanvid, indtil døden”. Synes godt 
nok, det er tung læsning. Der er heller ingen afsnitsdelinger. Teksten starter på side 9 og slutter på side 
415. Én lang tekst på 406 sider. Det er godt nok langt uden ophold. Det meste af teksten er seriøs kede-

ligt, men så kommer der alligevel ind 
imellem nogle interessante afsnit. Ja, det 
kan man vel dårlig nok hævde, eftersom 
der ingen afsnitsdelinger er, men der er 
dog interessante steder i bogen, så jeg 
fortsætter med at læse. Vanemæssigt. 

Fra starten af vores rundtur har jeg gjort 
det til en vane at opdatere min facebook-
væg hver aften inden sengetid. Det lykke-
des igen i dag. 

 

10. november 2020 - Hektisk tirsdag i 
tunneldalen 

Dompap i toppen af grantræe  
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Det startede tidlig. Omkring kl. 9 blev der en, om ikke infernalsk, larm så i hvert fald en del mekanisk støj 
neden for hytten. Bondemanden havde sat gang i majshøsten. Det var da også på tide. Vi har ventet på 
det, siden vi kom for godt 2 uger siden.  

For en byboer som mig var det ganske interessant at følge processen. Det er ikke så ligetil. Logistisk ud-
fordring. Imponerende, hvor flot den kæmpestore maskine blev styret gennem de knastørre majs på mar-
ken, uden slinger overhovedet, mens en traktor med efterhængt vogn fulgte med ved siden for at tage 
imod de høstede majs. 

Det gik der en times tid med. Derefter kom der minsandten en grader for at grade grusvejen, der fører ind 
til Bryrup. En grader er en maskine, der udjævner huller i grusveje. Det er godt nok også nødvendigt, når 
der har været regn i et stykke tid. Regn giver huller i vejen. Eller rettere, det er ikke regnen, men bilerne. 
Det er ikke mange steder i Danmark, man finder trafikerede grusveje i så stort et omfang som her i tun-

neldalen. Men altså, grusveje skal grades. Jævn-
ligt. Det gør faktisk en stor forskel. Urambo, en 
lille tanzaniansk distriktsby, som vi boede i for en 
snes år siden, var udelukkende omgivet af grus-
veje. Det var egentlig ikke et stort problem, man 
tilpassede blot farten efter forholdene. Især hul-
lernes størrelse. Den nærmeste provinsby, 
Tabora, lå 90 km væk. Her var der internet-for-
bindelse og supermarked. I Urambo var der blot 
et marked med grønsager og frisk kød, slagtet den 
samme morgen. Så vi skulle til Tabora en gang 
imellem, som regel hver onsdag, for at handle og 
tjekke mail. Det kunne tage mellem 2 timer og 4 
timer, afhængig af, om vejen nylig var blevet gra-
ded.  

Der er nu kommet fugleliv i haven og på terrassen. Langt om længe har fuglene fundet ud af, at vi har 
lagt frø ud. Det er egentlig noget skidt, for hvad skal de stakkels fugle gøre, når vi rejser om en god uges 
tid? Det er et svært dilemma. Skal man lade være med at gøre noget godt for fuglene, fordi man ved, at 
goderne ikke varer ved? Eller skal man i stedet glæde sig over den tid, goderne varer? Minder mig om 
min tid på Horsens Handelsgymnasium, hvor forstanderen ikke mente, der var grund til at gøre så meget 
for eleverne, for de skulle jo alligevel rejse fra skolen efter nogle få år. Så pyt da, om forholdene ikke var 
optimale. For eleverne, altså. Lærerne, derimod, de skulle passes og plejes, for de skulle jo være der hele 
livet. Det er et klassisk dilemma, som den katolske kirke gennem århundreder har forfinet. Pyt med, at 
jordelivet er et helvede, himlens lyksaligheder venter efter døden. Nåh ja, det er ikke kun et katolsk anlig-
gende. Det gælder vist de fleste religioner. 

Majshøsten er i gang 

Bryrups grader arbejder     
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Tilbage til gårsdagens begivenheder. Rådyr, harer, fasaner og hvad ellers majsmarken gemte, måtte 
skyndsomt fortrække til andre skjulesteder, mens majshøsten stod på. Det gjorde de så. Vi så det selv.  

Da morgenens intense aktivitet var ovre og frokosten fortæret og fordøjet, tog vi vandreskoene på for at 
udforske et nyt område, Slagballe Bakker. Spændende sted med en fabelagtig udsigt fra toppen ud over 
Karlsø og Bryrup Langsø. Diset var det, kunne have været flot med solskin. På vejen hjem så vi både 
hejre, fasan og dompap. Meget fin 5-km sen eftermiddagstur. 

Tilbage igen var det tid at forberede middagen. Det var Mortensaften, så vanen tro skulle det fejres med 
fugl. Og med brunede kartofler. Og Anne Maries pragtfulde salat. Juleaftenstræning. I år blev det fritgå-
ende skovgås. Altså, fritgående og fritgående, den var selvfølgelig slagtet. Kom fra Gothenborgs gårdbutik 
i Them. Udelukkende økologisk produktion. Det blev en aldeles vellykket middag. Jeg havde endda bagt 
medaljer. Lagt sammen med vanilje-creme, hjemmelavet, og pisket fløde blev det en fin dessert. 

 

Slagballe Bakker 

Musvitter på foderbrættet 

Solsort på foderstubben og dompap i busken 
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11. november 2020 - Skovskaden har været her 

Vi løb den sædvanlig onsdagsmorgentur, eller rettere formiddagstur. Tilbage igen satte vi os til at se på 
fuglene, der nu endelig har fundet ud af, at der er gratis føde på altanrækværket og på træstubben i 
haven. 

Vi har haft besøg af en skovskade tidligere, men kun kortvarigt. I dag kom den i længere tid og 
fouragerede. Et meget fint syn. 

Skovskade på besøg ved foderstubben 
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13. november 2020 – Bjergbestigning i Bryrup  

Vi har haft vores gamle veninde Bodil fra Nykøbing F. på besøg siden torsdag. Vores venskab går helt til-
bage til dengang, vi boede i Zimbabwe i starten af 90’erne, så det er da nogen år. Bodil har aldrig været i 
Midtjylland, så hun greb chancen, da hun hørte, at vi ville bosætte os her i en 4-ugers periode. Hun er, 
ligesom os i øvrigt, meget naturinteresseret, så vi har været rundt i landskabet, både i tunneldalen og på 

kanterne. Bodil ved også en hel masse om fugle, 
så nu har vi lært, hvordan en Sortspætte lyder, 
når den er arrig, og hvordan en Spjætmejse ser 
ud. Sådan en har vi nemlig haft på besøg på vo-
res balkon. Vi havde i øvrigt også en lille skov-
mus på besøg i formiddag. Den hyggede sig 
vældig med fuglenes frølager, så det ud til. 

Siden fredag morgen har vi besteget både Suk-
kertoppen i Slagballe Bakker, Grenen på vestsi-
den af Bryrup Langsø, Velling Kalv og Velling-
gavl. Det er vel noget af en overdrivelse at kalde 
dem bjerge, men høje bakker er det. Vellingkalv 
er 119 m over havet med en fabelagtig 180 gra-
der udsigt ud over Salten Ådal. Vellinggavl er 
endnu højere, 130 m over havet, men uden ud-

sigt til andet end 250-300 år gamle bøgetræer. Det er rigtigt, de er virkelig sååh gamle. Man kan også 
godt se på dem, de er noget forfaldne. Naturstyrelsen påstår, at det er det eneste sted i landet, man kan se 
så gamle træer. Og så skal det jo nok passe. 

Vi har haft nogle fine vandreture både omkring søerne i tunneldalen, Karlsø og Bryrup Langsø, og i Vel-
ling og Snabegård Skov. Og den lille fine restaurant på Vrads Station har endnu engang lagt lokaler til en 
fin frokost. Den kan stærkt anbefales. De laver et glimrende brød, bagt på kartoffelmel og malt. De sælger 
gerne ud af huset, i hvert fald brødet, så vi købte et brød og har nydt genkendelsens brødglæde de sene-
ste par morgener. 

  

På vej mod Velling Gavl Regndråber i bøgegrenel 

Snabe Igelsø 

På vej mod Velling Kalv 

Skovmus mæsker sig med fuglefoder 
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14. november 2020 – Om dengang vi flyttede til Urambo 

Vi har nu startet vores 12. uge som ”hjemløse”. Vi har foreløbig ingen planer om at ændre den status. Vi 
har allerede booket boliger indtil midt i februar. Men på et eller andet tidspunkt skal vi vel se vores eget 
habengut igen, så vi kigger da ind imellem salgsannoncer. Det er utroligt, som ejendomsmæglere kan 
skamrose boligers kvaliteter. Ligesom der findes tolke til tegnsprog, burde der egentlig også findes tolke 
til ejendomsmæglersprog. At et hus f.eks. er indflytningsklar, har mange betydninger.  

Jeg husker med gru, da vi flyttede til Urambo i det centrale Tanzania. I et hus, som COWI havde fået til 
opgave af Danida at renovere og gøre indflytningsklar, inden vi og containeren med vores bohave ankom 
til stedet. Heldigvis kom ”vi” før ”bohavet”. Inden vi drog de 1100 km mod vest i bil fra Dar es Salaam 
med det mest nødvendig udstyr, var vi blevet forsikret, at huset var klar til indflytning. I hvert fald 95% 
klar, sagde COWI’s mand i Tanzania. Der manglede kun nogle småting, men det var småting, sagde han. 
Naive som vi var, og sikkert stadigvæk er sommetider, glemte vi at spørge, hvad de 5%, der manglede, 
egentlig dækkede over.  

Så vi drog af altså af fra Dar es Salaam, glade og fro, og efter 2 lange dage på landevejen, halvdelen på 
grus, nåede vi til Urambo. Her fandt vi så ud af, hvad der manglede. Hvad de 5% dækkede. Hvad det 
var? Vi fandt ud af det på den hårde måde. Der var intet glas i vinduerne! En lille detalje. Hvis det nu 
ikke var, fordi det var midt i regntiden, kunne vi såmænd nok have levet med det. Men det var altså regn-

tid. Og regn i Tanzania er ikke sådan noget 
pjaskregn som herhjemme. Den anden nat, vi 
boede i huset, kom en tordenskylle, der ville 
noget. Det stod ind ad alle vinduer. Vi vågnede 
ved, at det regnede ind i sengen. Og det var for 
meget. Op og finde plastic. Dække vinduer. Så 
gik den nat med at tætne vinduer. Næste mor-
gen fandt vi ud af, at det ikke kun var glas i vin-
duerne, der manglede. Stuegulvet var dækket 
med vand. Havde der været frostvejr, men hvor 
tit er der lige det i troperne, havde vi kunne stå 
på skøjter i stuen. Men hvor tit har man lige 
skøjter med til et ophold i troperne? Nå, men 
altså, taget var utæt. Det blev repareret mange 
gange gennem de 2 år, vi boede i Urambo. Lige 
lidt hjalp det. Taget var utæt. Og det blev det 

ved med. Ret hurtigt fandt vi ud af at have spande klar til drypvis vandopsamling. Ret hurtigt fandt vi også 
ud af, hvor spandene skulle stå. Og der stod de så, hver gang det regnede.  

Urambo er meget langt ude på landet, så alle havde husdyr, grise, geder, høns, ænder og guinea-fowls, 
der ligner danske perlehøns og smager lige så godt. Vi havde et par gartnere til at passe haven, og de var 
vældig interesserede i at få husdyr, så vi fik hurtigt lavet et hønsehus til høns og guinea-fowls og en ande-
dam. Alle var glade. Vores tjenestefolk især. De kunne jo hurtigt regne ud, at det var begrænset, hvor me-
get vi selv kunne spise. Så haven og dyrene blev passet og plejet. Hvordan det i øvrigt foregik, og hvor-
dan husholdningen blev klaret, er en helt anden historie, som kan ligge til en anden gang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåmejse i Snabegård Plantage 

Huset i Urambo et stykke tid efter ankomsten 

Andemor med sit kuld Ællinger i nattely 
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15. november 2020 – Den genfundne bro  

Vi har I dag har vi været nede at tjekke, om den genfundne bro stadigvæk stod, hvor den skulle. Den 
genfundne bro er en god historie om privatbanen mellem Horsens og Silkeborg.  

Banen gik egentlig kun fra Horsens til Bryrup. Den blev indviet i 1899 efter nogle års kamp med at skaffe 
finansiering. Anlægsarbejdet tog også nogle år. Banen var fra starten en stor succes og var en stærkt med-
virkende årsag til Bryrups opblomstring.  

I 1926 blev man enige om at forlænge linjen til Silkeborg. Fint nok. Ved samme lejlighed besluttede man 
at ændre sporvidden fra den oprindelige smalle vidde til den sædvanlig normale vidde for alle andre 
jernbaner. Derved fik man et problem med broen over Gudenåen ved Vestbirk, som var smalsporet. Det 
var på det tidspunkt Nordeuropas højeste jernbro. 28 meter høj er den.  

I stedet for at bøvle med at lave en ny bro, eller udvide den eksisterende, besluttede man at dække den 
med jord og lægge Gudenåen i rør nedenunder. Og det gjorde man så. På dæmningen lagde man de nye 
normalbreddeskinner, og så kørte futtoget gladeligt mellem Horsens og Silkeborg indtil 1968, hvor banen 

blev nedlagt.  

Jernbanebroen var for længst glemt, 
indtil et kvikt hoved i starten af 2000-
tallet kom i tanke om, at der vist var 
en bro ved Vestbirk, der var dækket 
af jord. Horsens Kommune bevilgede 
midlerne til at få broen fritlagt, og det 
er den nu. Flot ingeniørarbejde. Og i 
øvrigt en stor turistattraktion. Vi så 
det selv i formiddag. Der var mange 
mennesker til at se på. Der var også 
en musvåge ved banelinjen, ved cy-
kelstien. Den så vi også. Og en blå-
mejse og et par andre ubestemmelige 
småpipfugle. Nogle gråænder var der 
også. Og en enkelt hejre. Fin tur. 

  

Travetur 
ved den 

genfundne 
bro. 
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16. november 2020 - Bølling Sø i regn og sol 

Det regnede fra morgenstunden, så vi iklædte os regnvejrsharniks og tog til Bølling Sø for at se fugle. Vi 
havde hørt, at der var musvåger. Det var der sikkert. Vi så dem ikke. 

Der var til gengæld nogle smukke udsigter over søen, en højmose, et par gråænder, en fisker i en 
gummibåd, en blåmejse i et træ, et par fine enkeltstående træer, en snegl på vejen (er tegn på regn i 
Bølling), og en fin dobbeltradet cykelsti. 

I Engesvang fandt vi på vejen hjem Min Købmand, hvor vi købte en kage til eftermiddagskaffen. 
Hvinende sød.  

Ud og hjem passerede vi Vrads Sande. Flot område. Vejen gennem plantagen er lagt lige oven på jorden. 
Uden udjævning overhovedet. Sådan har det været siden min barndom. Vi havde ikke bil, men min 
onkel havde, og han tog os sommetider med en tur til Vrads Sande. Til stor fornøjelse for os børn, især 
når han speedede op og bogstavelig talt hoppede over de små buler på vejen. Det var lidt ligesom en 
rutchebanetur. 

Vrads blev i øvrigt første gang brugt til stafetten ved Nordisk Orienterings-mesterskab i 1975, som 
Horsens OK stod for. Siden er der afviklet mange fine o-løb i området. En del af området skulle have 
været brugt til Danmarksmesterskabet i Natorientering i år, men det måtte desværre aflyses. Som så 
meget andet. 

Bølling Sø er i øvrigt skabt gennem 
fredning og naturgenopretning af det store 
vådbundsområde mellem Engesvang og 
Kragelund.  

Søen er resultat af et af Danmarks største 
naturgenopretningsprojekter, som blev 
gennemført over en længere årrække frem 
mod 2005. 
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18. november 2020 - Sjaskvejr i tunneldalen 

I går morges vågnede vi til sjaskvejr, regn og tågedis. Ikke et vejr at sende en fugl eller en mus udenfor. 
Det skete heller ikke. Ikke en fugl eller mus så vi ved huset. Ikke engang en gråspurv i busk og krat. Er der 
overhovedet gråspurve i tunneldalen ved Bryrup? 

Vi kørte Bodil til toget i Horsens i går ved middagstid efter et fint besøg. På vej tilbage var planen, at 
bilen skulle vaskes. Den har efterhånden fået en noget grågrumset likør af de mange ture på grusvejen 
mellem Davding og Bryrup. Det regnede stadig, så det opgav vi. Ingen grund til at spilde penge på noget, 
der alligevel ikke ville holde længere end til starten af Kæmpesmøllevej med grus og vandpytter og 
mudder og huller. Lidt svært at se, at kommunens folk var ude med graderen i sidste uge for at jævne 
gruset. Ligner Sisyfosarbejde.  

Vi blev inde resten af dagen i går og ventede blot på tørvejr i dag. Det skuffede slemt. Samme sjask fra 
morgenstunden. Ingen fugle, ingen mus, ingenting. Blot en enkelt krage i toppen af et højt grantræ. Og 
regn og tågedis. Vi tog os alligevel sammen og løb en tur rundt om Karlsø. Med kasket. Vi tørrer stadig 
tøj. 

Siden har vi igen holdt os inde. Altså, ud over turene ned til skraldespandene med biologisk affald, papir, 
pap, flasker, hård plast og restaffald. Waste-management i disse tider er en disciplin for viderekomne. Vi 
opsamler pligtskyldigt vores skrald i flere forskellige containere i køkkenet, som vi så møjsommeligt og 
lige så pligtskyldigt dumper i kommunens skraldespande. De står ved bunden af opkørslen til huset, 15-
20 meter nede. Det er mange ture, vi får, op og ned ad bakken. God motion. 

Vi nærmer os afslutningen på vores 4-ugers ophold i Bryrup tunneldal. Det føles som meget lang tid. Selv 
om vi bor i et hus med udsigt, føles det også lidt indeklemt. Blæsten når ikke rigtig ned i dalen. Der har 
måske ikke været så meget blæsevejr i november? Vi får se, om den varslede blæst i morgen når helt ned 
til os. Jeg tvivler. Farvelade-solnedgange har 
vi ikke set mange af. Så må vi jo i stedet 
glæde os over det smukke syn af nymånen.  

Nu ser vi frem til nye oplevelser og indtryk, 
når vi fra lørdag flytter op i bjergene. Mols 
Bjerge. I endnu et hus med udsigt, siger 
beskrivelsen. 

 

  

Anne Marie har været 
nede med affald 

Nymåne over  
Bryrup Langsø. 

En stakkels krage 
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19. november 2020 – Så kom solen tilbage - og fuglene 

Det sjaskregnede hele formiddagen, så vi holdt endnu en halv indedag. DMI's vejrguder havde lovet sol 
fra kl. 13.00. Og det holdt minsandten, så vi snørede vandreskoene, satte hybriden i "D" (står for drive) og 
kørte til Velling Skov. 

I skovens vestlige del har Naturstyrelsen, de flinke mennesker, markeret en vandretur rundt om en fin lille 
sø. Hedder Hundsøen. Hvorfor ved jeg ikke. Vi så en mand med en hund, men det er nok ikke derfor. 

Der er også et stort dødishul. Dybt hul. Sagnet 
siger, at det var en røverhule i gamle dage. 
Gamle dage er i denne forbindelse 1600-tallet. 
Siger Naturstyrelsens fine folder om Velling 
skovene. Det kan være, det passer. Skrønen om 
folk og røvere i Velling Vesterskov. 

Det var en fin sø. Så ren ud. Det forlyder, at den 
ikke har hverken tilløb eller afløb. Det er nok 
derfor, den er så ren. Ingen kvælstofforurening. 
Man kan bade i søen. Det kan man jo sådan set 
godt gøre i alle søer, men det kan nok ikke 
tilrådes i alle søer. I gamle dage kunne man 
bade fra badeanstalten i Horsens Fjord. Det var 
ikke sundt. Gav mig en voldsom 
mellemørebetændelse som barn. Sagde vores 
huslæge. Den her sø skulle nu nok kunne 
bruges. 

Der hang også et tov med en knude i enden. 
Altså af tovet, ikke søen. Eller, det var sådan set 
også i enden af søen. Den nederste ende. Altså 
af tovet. Man kan ikke rigtig tale om nederste 
ende, når det er en sø. Den er jo som regel 
vandret, så nederste ende af en sø er noget vås.  

Jeg forestiller mig, at familier med børn kan have 
meget fornøjelse af at lade børnene smutte en 
tur ud over vandet på den nederste ende af 
enden af tovet i søen. Og dumpe i søbadet. Om 
sommeren. Ja, sådan også om vinteren. Hvis 
børnene vil.  

Det var en meget fin tur. I en venlig skov. Hjemme igen var der solnedgang med farver. Og måne. Så alt 
er godt i tunneldalen. 

Hundsø i Velling Skov 

En af skovens kæmper er faldet 

Solnedgang og nymåne over tunneldalen 
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20. november 2020 – Rørbæk Sø 

Vi sluttede vores ophold i Midtjylland med en meget fin vandretur rundt om Rørbæk Sø fredag omkring 
middagstid. Vi så ikke mange fugle, men fine og flotte udsigter over søen. I fint solskinsvejr. Og får og 
geder omkring os sprang.  

 

 

 


