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14. februar 2021 – Vi er på plads i Vestjylland 

I går lørdag gik dagen med at sætte de sidste ejendele ind i hybriden og køre mod nordvest. Det er ikke 
helt rigtigt, for dagens første aktivitet var klargøring af bilen. Det lyder lettere end som så. Der havde væ-
ret 16 graders frost om natten, og det havde sat sit præg på bilen. Det tog en god halv times tid at få rim-
frosten fjernet fra ruderne. Der var 12 graders frost, da vi kom ud af fjerene kl. 07.30. Det var bidende 
koldt at arbejde ude. 

Vi fik pakket bil og forlod huset kl. 09.57. Grunden til at jeg nævner det, er at vi skulle være ude kl. 
10.00, så det var vi. Godt time-management er ikke at foragte. Nu har vi selvfølgelig også en del erfaring. 
Når bilens bagagerum er fyldt om fredagen, og cyklerne spændt på cykelhængeren, vil det tage 2½ time 
at tage bad, få morgenmad og fylde bagsædet op.  

Det var sidste gang, vi skulle stå for en hel nedpakning. Vi er tilsagt til indflytningssyn i Egedal mandag 
den 1. marts kl. 14.30, og ved den lejlighed vil vi tage de ting med, som vi med sikkerhed ved, at vi ikke 
får brug for den sidste uges tid her i Husby. Vi får besøg af Berit fra den 4. marts til den 7. marts, hvor vi 
skal en tur til København bl.a. for at hente sommerhjulene til hybriden, der er staldet op på Toyota’s hjul-
hotel i Valby. Ved den lejlighed tager vi en tur rundt om Horsens med flere ting, vi godt kan undvære de 
sidste par dage i Husby. 

Vi skulle ind om Juelsminde for at aflevere nøglen. Det er sjovt at se, hvordan gpsén gebærder sig, når 
man har tastet destinationen ind og gps’en har udregnet den bedste vej. Eller det algoritmen mener er den 
bedste vej. Det er ikke altid den vej, som jeg mener er den bedste, som jeg erfarede med en vis gru, den 
dag vi blev ledt ud på de små veje i tæt tåge omkring Horsens på vej til Pøt, fordi gps-algoritmen havde 
besluttet sig for en smutvej. Nogen burde opfinde en algoritme, der også tager hensyn til vejret. 

Vi havde god tid, så vi havde besluttet at køre rundt om Ringkøbing, uanset om gps-algoritmen mente, at 
det var tosset, afstandsmæssigt. Det var først, da vi var langt forbi Herning, at algoritmen fandt ud af, 
hvad vi ville. Den er lidt dum. Man kan heller ikke tale med den. Eller kan man? Der er så mange ting, 
jeg ikke forstår omkring gps’ers opførsel. Men vi har nu været gode venner et langt stykke tid. Selv om det 
kneb lidt i Ringkøbing. Her skulle vi nok have fulgt vores egen indskydelse i stedet for at følge gps’en. 

Den havde igen besluttet at tage en smutvejr. Det 
virkede sådan set godt nok, bortset fra at vi ikke så 
Søndervig.  

En 3-4 km nord for Søndervig, ligger resterne af et 
af de største forsvarsanlæg, Houvig, som tyskerne 
byggede mod slutningen af krigen. Det fandt ud af 
ved et tilfælde. Det er sikkert en mangel i vores 
historieviden, men so be it. Nu ved vi det. Vi ville 
egentlig blot bruge en time på en lang travetur på 
stranden, vi var som sagt i god tid, og vi drejede 
blot ind på den første p-plads, vi stødte på efter 
Søndervig. Som vi altså ikke så, fordi gps’en 
havde gelejdet os til Kystvejen et par km nord for 
Søndervig. Men den p-plads, vi fandt, var altså 
ved Houvig.  

Vi gik en lang tur på stranden. Det var flot vejr, 
koldt, men ikke for koldt. Næsten helt stille vejr. 
Ikke en sky på himlen. Efter en time og 4 km på 
stranden med måger og strandløbere, og en del 
mennesker, var vi tilbage ved hybriden, som vi 
fandt, hvor vi havde efterladt den, og kunne så 
fortsætte vores rejse til Vedersø Klit, hvor vi fik fat 
i nøglen til huset, hvor vi nu skal bo den næste 3-
4 uger.  
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Det er et fint hus. Varmepumpen virker, 
gulvvarmen virker, vaskemaskinen virker, 
fjernsynet virker, da vi først havde fået ind-
stillet kabel-tv’et til de danske programmer 
og lagt de tyske på is, ovnen virker, alle ko-
geplader virker, der er rigeligt med gryder og 
pander og porcelæn og bestik, brusebadet 
virker, spa og sauna muligvis, det tester vi 
ikke, køleskab og fryser virker, lyssætningen 
er nogenlunde OK, der er harer på matriklen, 
i hvert fald én, som vi så. Det er alt sammen 
fint, der er en støvsuger, men vi mangler et 
strygejern og et strygebræt. Det sidste har vi 
ikke meget at bruge til uden strygejern. 
Vandhanen i køkkenet er i stykker, den giver 
vand, men den hænger kun fast i bordpladen 
med det yderste af neglene, hvis man kan 
sige det om en vandhane. Feriepartner Ve-
dersø må tage sig af det i morgen.  

Formiddagen i dag gik med en løbetur i 
Husby Klitplantage. Fandt en gul rute på 3 
km, der blev til 4½, da vi også lige skulle 
løbe hen til startstedet. I eftermiddag tog vi 
en tur til stranden. Det var koldt. Mega-koldt. 
Så den tur blev ikke så lang. De gode nyhe-
der om mit ben er, at det holdt til begge 
dele, løbetur i formiddag og travetur i efter-
middag. Så nu skulle jeg gerne ind i den 
sædvanlige rytme med løbetur onsdag og 
søndag.  

Vi bor nu langt væk fra større byer. Sidste nat 
var kold i Husby, men dog noget varmere 
end i Pøt. Der er langt fra 16 graders frost til 
minus 7 grader. Det gjorde nu ikke den store 
forskel på hybriden. Den var tæt dækket af 
rimfrost. Det forsvandt dog op ad dagen ved 
solens kraft. 

Uden gadelys omkring os og uden genskin 
fra større byer er mørket tæt. Himlen var helt 
fantastisk i aftes lige før sengetid. Nu er det 
nok slut med frostklare vinternætter med ud-
sigt til Mælkevejen, Karlsvognen, Orion’s 
Belt og alle de andre stjernetegn. I stedet må 
vi glæde os over, at foråret er lige på trap-
perne. Sådan da. Efter kalenderen. Vi får se. 

 

 

  

Billeder fra Houvig strand  
– og huset i Husby 
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15. februar 2021 – Travetur i snevejr 

Meteorologerne havde lovet snevejr. Varslet holdt. Det startede ved middagstid, stille fugtig sne. Tempe-
raturen lige omkring 0 grader. Det blev mere og mere intens. Og det blev liggende. På træer, buske og 
hybriden. 

Alligevel indbød det til en travetur i plantagen. Vi bor lige på den anden side af Græmvej, der skiller 
sommerhusområdet fra Husby Klitplantage. En kilometers penge fra Husby Kirke, i øvrigt. Så det er let at 
komme i skoven. I dag blev det en travetur på 7,97 km. Snelaget far vel 5-6 cm dyb. Vi var de første til at 
sætte spor mange steder. Så ingen dyr. Ej heller fugle. Et enkelt dyrespor var det eneste, det blev til.  

Vi havde læst, at Marens Maw (der betyder mave på almindeligt sprog) er et fantastisk udsigtspunkt. Det 
var det også. Hvis ikke lige, det havde været snevejr. Vi tager derop en anden dag, når vejret er bedre. 

Vi havde besøg af Feriepartners servicetekniker i formiddag. Han fiksede vandhanen i køkkenet, så vi nu 
ikke længere behøver at være bange for, at den knækker af. Så nu er alt vist ved at være i orden i huset. 
Vi har godt nok ikke fundet gulvarmeregulatoren i forgangen: Måske er der ikke nogen. Måske er det 
også godt nok, varmen slipper da ikke ud, når vi åbner fordøren. 

Det er altid spændende at 
flytte i et nyt, eller i hvert 
fald, andet hus. I Maputo 
lykkedes det efter nogle 
uger at få min forgænger 
som MS Administrator til 
at forlade sit hus, det hus 
som vi skulle overtage. 
Det holdt godt nok hårdt.  

Lise hed hun, den admini-
strator jeg skulle afløse, 
og hun var godt nok ikke 
glad for at flytte fra huset. 
Trak det til sidste øjeblik. 
Flyttede ud, dagen før hun 
rejste hjem til Danmark.  

Alt imens jeg, nys ankom-
met, boede på hotel og 
havde nok at gøre med at 
finde mig til rette.  

Lise havde ikke meget for-
ståelse for min situation.  

Men altså, langt om 
længe fik vi et hus at bo i 
i Maputo. Det lå en halv 
snes kilometer uden for 
centrum, i en forstad, der 
hed Bairro do Triunfo. En 
bairo kalder vi på dansk 
et kvarter. Her betød det 
altså noget i retning af Tri-
umfens Kvarter. Hvad det 
var for en triumf, har jeg 
ikke styr på.  

Bairro do Triunfo var en 
rigtig forstad med egen 

Snevejr i Husby 
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politistation, købmand og restaurant. En meget berømt restaurant i øvrigt, Costa de Sol, solkysten, De var 
berømte for deres grillstegte rejer. Ikke de der små grønlandsrejer, man får hos fiskehandleren her-
hjemme, men tigerrejer af en anseelig størrelse. Der gik 6 stk. til et måltid. Og så var man mæt.  

Vores hus havde adressen 340 Terceira Avenida. I Mozambique adresserer man husene efter, hvor langt 
det ligger fra den næste større vej. Vi boede altså 340 meter fra Avenida Marginal, som forbandt vores 
bairro med selve Maputo. I nr. 335, lige over for vores hus lå bairro’ens politistation. Det havde mange 
fordele. Vi havde f.eks. ingen vagtfolk i Maputo. Vi havde jo politiet lige over for. Hvert år til jul og nytår 
afleverede vi en kasse øl og et par flasker whisky til deling blandt betjentene. Det faldt i god jord.  

Plottene i Maputo er meget små, der var faktisk kun huset, udhuset bagved, en lille terrasse og en meget 
lille forhave. Huset ved siden af vores var beboet af en dansk kvinde, der havde været i Mozambique i 
umindelige tider. Hun havde giftet sig med en mozambiquisk musiker. Han øvede hjemme. For åbne vin-
duer. Det lød ikke altid lige godt, for nu at sige det mildt. Hans musikstudie var lige ved siden af vores 
arbejdsværelse. Han var meget uforstående over for, at vi bad ham om at lukke vinduerne. I hvert fald til 
vores side. Efter et halvt års tid blev huset til den anden side, nr. 320, lejet af en hel dansk familie. Skulle 
det nu være bedre end musikeren til venstre i nr. 360. Næh, ikke rigtig. Familiens søn var meget interes-
seret i basketball, så meget så faderen fik sat et basket-net op på gavlen. Den gavl, der vendte mod vores 
terrasse. Så sad vi da der hver aften efter arbejdstid og nød en drink, mens knægten ved siden af øvede 
sig i at ramme basket-kurven. Dunk, dunk, dunk, kast, ramte ikke, dunk, dunk, kast, ramte, dunk. Fade-
ren var lige så uforstående som musikeren over for vores ønske om lidt ro. Lad dog barnet, var holdnin-
gen. Deres egen terrasse lå ved den anden gavl af huset. Efter et par måneder holdt knægten op med at 
interessere sig for basket. Til gengæld begyndte pigen at spille klaver. Det var hun ikke ret god til. Klaver-
træningen foregik i øvrigt i samme side af huset som basket-træningen. Med åbne vinduer. Så dunk, dunk 
blev nu udskiftet med kling klang. Pigen blev ikke på noget tidspunkt så god til at spille klaver, at vi 
kunne komme til at holde af det. Der var langt til Katrine Gislinges niveau. 

Men huset som sådan var ganske udmærket. Bygget i kolonitiden af en rig portugiser, selvfølgelig. Lige-
som alle de andre huse i Bairro do Triunfo. Politistationen var et lignende hus, der var blevet eksproprie-
ret af staten og omdannet til politistation. For at komme til byen skulle vi ind ad Avenida Marginal, der 
fulgte kystlinjen. Der var ingen gadelys, så det var meget mørkt efter solnedgang. Den generelle regel i 
Maputo var, at man ikke kørte ud om aftenen efter mørkets frembrud. Det kunne vi naturligvis ikke over-
holde. Det var ikke helt ufarligt at køre hjem ad Avenida Marginal. Vi kom dog aldrig ud for grimme op-
levelser. Måske var vi heldige. Heldigvis.  

Snevejr i Husby 
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17. februar 2021 – Stille dage i Husby 

I går kom regnen og sneen smeltede. Ikke helt, for der havde faktisk været en del sne i Husby, 5-7 cm tror 
jeg. Vi sysler inden døre med læsning, sudoku og e-mails. I går eftermiddag fandt vi regntøjet frem og gik 
en tur i plantagen. Det blev en kort tur. Det var temmelig glat, sneen havde ændret sig til is og det klare 
vand ovenpå gjorde det ikke mindre glat. 

I morges var næsten al sne væk, i hvert fald i haven og på de store veje. Og så kom solsortene frem igen. 
Hyggeligt. Vi løb en tur på en af de store veje i plantagen, idet vi tænkte, at de små veje nok stadig ville 
være glatte. Frem og tilbage gik det. Mest fordi vi ikke havde fået et kort med. Vi var på vej til en rundtur, 
men kunne ikke lige huske, om det var muligt at komme direkte tilbage til vores udgangspunkt eller vi 
måtte ud på en omvej. Så vi opgav rundturen og løb tilbage ad den samme vej. 

Efter frokost var det tid til indkøb. Det skal også passes, selv om man er nomader. Det er interessant at 
sammenlige Dagli´Brugser. Den, som vi nu frekventerer i Sdr. Nissum, er bestemt ikke den bedste, vi har 
handlet i. Dens største kvalitet er, at det er den nærmeste. 

Der er SuperBrugsen i Spjald (35 km) og Kvickly i Holstebro. Det er langt, så vi må klare os med Sdr. Nis-
sum.  

Bollerne, de sædvanlige gulerodsboller, stod til hævning, mens vi handlede. Nu er de færdigbagte og lige 
så gode, som de plejer. Husets ovn er glimrende. Den bager lidt for kraftig fra bunden, men når man lige 
ved det, gør det ikke noget. 

  

Solsorte i haven 

Nybagte boller 
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18. februar 2021 – Skovtur til stranden og tilbage igen 

Vi bor ganske tæt på Husby Kirke, der er vel omkring en halv km op til kirken. Kirkens adresse er Græm-
vej 1. Herfra er der anlagt en ca. 4 km vandre- og cykelsti til stranden. Stien er fint skiltet, endda med 
km-markeringer. Den sti ville vi ud at vandre på i dag.  

Stien ligger lige på den anden side af 
Græmvej, og da vi bor på Græmvej 57, 
mente vi nok, at vi kunne spare den første 
halve km, så jo i øvrigt ville være blevet 
til 1 km, så vi fandt en hurtig genvej over 
til stien. Det betød så også, at vi meget 
hurtigt nåede til 1 km markeringen. De 
næste km var mere normale. 

Det var en fin skov at vandre i. Meget af-
vekslende, nogle steder med gran og fyr, 
andre med løvtræer. Egetræerne står en-
kelvis med tørre blade, der ligner hæn-
gende stearinlys på afstand. Vi så ingen 
dyr. Ej heller fugle. Der er fugle, vi kunne 
høre dem. Der er også dyr. Vi fandt tyde-
lige bambi-spor i sneen på vores græs-
plæne forleden morgen efter det kraftige 
snefald. Da vi kom lørdag eftermiddag, 
skræmte vi en hare væk fra matriklen. 
Den har sikkert hygget sig i fred og ro hen 
over vinteren. Der var faktisk også hare-
spor i sneen forleden morgen. 

Efter godt 3 km vandring var vi nede ved 
p-pladsen, hvor vi parkerede i søndags, 
da vi var på stranden. Den p-plads var i 
mellemtiden blevet oversvømmet af smel-
tevand. Der er stadigvæk frost langt ned i 
jorden. Overfladen er smeltet, men læn-
gere nede er der vist meget fast grund. 

Mange steder på stien følte vi det nærmest, som om vi gik på skumgummi. Eller det der materiale som 
man lægger på legepladser for at børn ikke skal slå sig, når de falder ned af gyngen eller klatrestativet.  

Da vi nu var endt ved den yderste klitrække, tog vi lige en afstikker ned på Græm Strand. Det er under-
ligt, heller ikke i dag var der fugle at se. Ved Houvig i lørdags var der mange, men her. Nada. Der var no-
get bedre vejr i dag end i søndags, så jeg havde det meget varmt i mit vinterundertøj. Handsker og hue 
var for længst parkeret i mine lommer.  

Fra p-pladsen ved stranden fulgte vi ridestien hjem. Den 
var afmærket med røde pile og prikker. Dem fulgte vi det 
meste af vejen. Tog dog en kortere genvej og nåede så 
Bundgårdvej, som vi efterhånden har gået eller løbet på 
hver dag. Bundgårdvej er en meget trafikeret vej. I dag 
kom der minsandten en privat bil. Tilsyneladende privat. 
Det var en familie, men det kan da være, at de har fået lov 
at køre på de skovveje, som ellers tydeligt er skiltet med 
”Ingen motorkørsel”. Nå, men der er vel ingen grund til at 
blive hverdagsbetjent, så jeg sagde ikke noget. Jeg får vist 
heller ikke noget ud af at skrive bøder ud.  

Der er et fint Findveji-kort over Husby Plantage med 50 faste poster. Vi har desværre ikke mulighed for at 
printe det ud. Alt er Corona-lukket. Havde håbet, at biblioteket i Ulfborg kunne bruges, på samme måde 
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som Biblioteket i Broager, da vi var på de kanter. Nu klarer vi os med Skov- og Naturstyrelsens foldere, 
og det er fint nok. Vi har Findveji-kortet på iPad’en, men det er ikke så handy at rende rundt i skoven 
med et kort på en iPad. Uden et papir-kort har vi alligevel fundet mange Findveji-poster. Vi er faldet over 
nr. 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 30, 33, 49 og 50. 

På turen tilbage fra stranden fulgte vi Gryden, et område der ligger mellem armene på plantagens store 
parabelklit. Skov- og Naturstyrelsen har ryddet området for træer, så godt som, der stod dog en stor række 
flotte bjergfyr på den sydlige side af klitrækken. Et spektakulært syn. Måske får de lov at blive stående. 
Kan man håbe. Det var i øvrigt her, at min anden tilskyndelse til at blive hverdagsbetjent og tage bøde-
blokken frem. Vi stødte på en 7-personers familie, som fyldte hele vejen på tværs og var meget utilbøje-
lige til at træde til side. Jeg styrede mine lyster. Jeg har jo heller ikke nogen bødeblok.  

Efter 7,9 km og næsten to timers vandring var vi hjemme igen. Eftermiddagsteen gjorde godt. 

Bjergfyr ved kanten af Gryden På vej mod Græm Strand 

P-plads til vandscootere Græm Strand 

Bjergfyr på heden Langelinie ved kanten af gryden 
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19. februar 2021 – Vildtreservat Vest Stadil Fjord Mellem Dyb 

Meteorologerne havde lovet solskin over Vestjylland hele dagen. Det holdt. De havde også lovet moderat 
vind fra syd. Det holdt også. Det var ret koldt i vinden.  

Vi pakkede rygsækken med kaffe, vand og madpakker i formiddags og drog mod Stadil. Undervejs gjorde 
vi ophold ved både Kaj Munks præstegård og kirkegården i Vedersø, hvor Kaj Munk, hustruen Lise og 
sønnen Helge ligger begravet. Vi fandt begge dele. Præstegården, som nu for længst er omdannet til mu-
seum, var naturligvis corona-lukket, men et skilt ved indgangen meddelte, at vi var velkomne til at gå en 
tur i have og beundre de store bøgetræer, flagstangen, udsigtshøjen og den kanal, som Kaj Munk fik gra-
vet, så han kunne ro direkte fra præstegården og ud i den nærliggende Nørresø. Smukt sted. Ærgerligt, at 
museet var lukket. Et besøg må blive en anden gang.  

Der var en flot udsigt fra præstegårdshaven ud over søen og mar-
kerne. Den blev ikke ringere af, at i hvert fald tre slags gæs, bram-
gæs, grågæs og knortegæs (?) holdt generalforsamling på en nærlig-
gende mark.  

En tårnfalk havde taget op-
stilling på en stolpe for at 
følge mødets forløb. Gæs-
sene var i gang med frokost-
buffet‘en, så efter nogle mi-
nutter blev tårnfalken træt 
af at se andre spise. Den 
lettede fra stolpen og tog en 
tur ud over området for at 
opsøge sin egen frokost. 

Kaj Munks præstegård og gæs og tårnfalk på marken nærved 
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Efter besøget i præstegården fandt vi hen til kirken og kirkegården og gravene med de tre Munk’er. Smukt 
sted. Således sluttede den kulturelle del af dagens program.  

Nu skiftede vi fokus, i stedet for kultur skulle 
det være natur. Vi håbede at have tur i den. Vi 
fandt hybriden og satte kursen mod syd mod 
Vildtreservat Vest Stadil Fjord Mellem Dyb. 
Det hedder det faktisk på Skov- og Natursty-
relsens folder. Vi parkerede ved det sydøstlige 
hjørne af området. Her fandt vi en fin p-plads. 
Den var i brug. Kunne vi se på de tre biler, der 
allerede stod der. Hybriden blev nr. 4.  

På med rygsækken, huen og handskerne, ka-
mera og kikkert om halsen og derefter ud at 
trave på diget, der ligger og skærmer Vildtre-
servat Vest Stadil Fjord Mellem Dyb fra Sundå. 
Ja altså, diget skærmer også Vildtreservat Vest 
Stadil Fjord Søndre Dyb fra åen, men der kom 
vi ikke. Vi gik mod nord.  

Der var skiltet til et fugletårn. Der stilede vi 
imod at kunne stille vores sult og indtage de 
veltilberedte madder, som Anne Marie havde 
fået smurt inden afgang. Vi kiggede op i luften 
efter et tårn. Kunne ikke se det nogen steder. 
Da vi kom nærmere, så vi, at det nærmere var 
et skur end et tårn. Men pyt, der var stille og 
fredeligt, med god udsigt til det store vådom-
råde, der danner Vildtreservat Vest Stadil Fjord 
Mellem Dyb. Kaffe og rugbrødsmadder gjorde 
godt.  

Fuglelivet fra ”tårnet” var ikke overvældende. 
Der var en krage og en stribe måger og gæs 
langt ude og endnu længere ude fik vi øje på 
en Sølvhejre. Den er faktisk ret sjælden i Vildt-
reservat Vest Stadil Fjord Mellem Dyb. Kunne 
vi senere se på oversigtsplankerne ved Bjerg-
Thomsens jagthytte. Det var senere.  

Efter det velfortjente hvil fortsatte vi vandrin-
gen mod nord ad diget og snart var luften fyldt 
med de velkendte skrig fra Bramgæs. Et par tu-
sinde eller tre var der vel i luften. De opførte 
sig stort set på samme måde som de stære, vi 
så for nogle år siden danne sort sol ved den 
dansk-tyske grænse. De mange tusinde bram-
gæs dannede flotte, flotte mønstre på himlen. 
Rundt og rundt, ind imellem ned at hvile sig 
på marken. Et spektakulært syn. Der var en-
kelte andre arter af gæs, både i luften og på 
marken, men bramgæssene var i stort overtal. 

Og så sluttede det hele med, at 11 rådyr sprin-
tede ud på en mark for at græsse. Godt nok en 
mark, der var meget langt væk, men alligevel. 
De var der. Alle 11. Vi talte dem selv. 
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Efter et par timers vandring op og ned ad diget, altså ikke fysisk op og ned, men geografisk, for så vidt at 
man regner nord for op og syd for ned. Med andre ord, vi gik først mod nord, med et par små afstikkere 
ind over vådområderne mod vest, og da vi vendte, gik vi mod syd, indtil vi var tilbage ved hybriden. Her 
så vi nu et skilt teksten ”Bjerg-Thomsens hytte – 700 meter” og hertil styrede vi nu hybriden. Bjerg-Thom-
sen er omtalt i Skov- og Naturstyrelsens folder som en af Danmarks bedste jagtskribenter. Han døde i 
1982, men hans hytte står der stadig med en lille udstilling af nogle af hans bedste fotos fra området. Der 
var fire køjesenge i hytten og et minimalistisk køkken. Vandet har man sikkert hentet i søen. 

Uden for hytten var der en samling af plancher over de fuglearter, man kan finde i Vildtreservat Vest Sta-
dil Fjord Mellem og Søndre Dyb. Vi ledte forgæves efter Sølvhejre. Den var der ikke. På plancherne, 
altså, men den var i vådområdet. På jagt efter småfisk. Vi så det selv. 

Det har været en rigtig fin dag, med både kultur- og naturoplevelser en masse. Hvad mere kunne vi have 
ønsket os? Lidt varmere vejr måske, men vi havde heldigvis iklædt os det varme undertøj og taget hand-
sker og hue med, selv om det ikke så ud til at være nødvendigt, da vi startede fra vores hus ved Vester 
Husby Plantage. Det ligger i læ, skærmet at store gran- og fyrretræer til alle sider, mens diget ved Vildtre-
servat Vest Stadil Fjord Mellem Dyb var udsat for vejrgudernes forgodtbefindende. Kun i det lille fugle-
tårn, der ikke var et tårn, men en hytte, var der læ. 
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20. februar 2021 – Ud at lede efter Kippes træ 

Folderen over Husby Klitplantage har en notits om kvinden Kippe, der hvert år fra hun var 10 år i 1932 
fejrede sin fødselsdag ved en ædelgran i plantagen. Stormen Bodil væltede træet i 2013, blot et par år 
efter Kippes død. Træet ligger nu og hensygner. Det sted og træ ville vi da gerne besøge. Det var ikke så 
let, som det lyder. På Naturstyrelsens kort var Kippes træ markeret med et stort 5-tal, så det gik vi efter. 
Forsøgte at finde 5-tallet både fra nordsiden og sydsiden, men ingen 5-tal var der. Det skulle ellers ikke 
være så svært, på kortet fyldte det nærmest en km2, 5-tallet. Vi fandt det aldrig. Heller ikke med Google 
maps hjælp. Vi er nok nødt til at være mere systematiske næste gang. 

Det er meget venlig skov, Husby Plantage, så vi nød turen i eftermiddag delvis på den gule rute. Vi 
gjorde turen lidt længere, bl.a. tog vi en afstikker til Husby Kirke.  

Gammel kirke fra 1200-tallet. Romansk med buede vinduer og meget lidt udsmykning. En rigtig vestjysk 
landsbykirke. Uden kirkeskib, i øvrigt. Egentlig underligt. Der er ikke langt til havet. Der har vel været 
fiskere. Eller det har der måske netop ikke været. Torsminde er ikke langt væk. 

Der var fire Commonwealth-grave på kirkegården. Det er der også i Vedersø, så vi i går. Det er grave 
med britiske mænd, omkommet i første og anden verdenskrig. Altså ikke samtidig. Enten-eller. Her var 
der en enkelt sømand fra første verdenskrig, tre sømænd og en flyver fra anden verdenskrig. 

Uden for kirkegården fandt vi en træskulptur med heste. Gad vide, hvad den symboliserer? 

  

Husby Kirke 

Commonwealth grave Hesteskulptur 
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22. februar 2021 – Det går ikke altid efter planen 

I går var planen, at vi ville ud at løbe om formiddagen og derefter slappe af med weekend aviser resten af 
dagen. Vi har digitalt abonnement på både Information og Politiken, så det skulle være muligt.	
Planen holdt for så vidt fint, og vores planlagte løberute var såmænd også god nok. Den holdt lige de 5 
km, som vi havde planlagt at løbe. Godt halvdelen af turen på god skovvej, og knap halvdelen på et 
meget bredt og fint brandbælte. Hvad vi ikke havde planlagt var, at brandbæltet mestendels var sand. 
Enkelte steder nogenlunde fast skovsti, men overvejende sand, sand og mere sand, så jeg var temmelig 
kvæstet efter løbeturen. 

I dag var planen, at vi ville køre ind til Sdr. Nissum for at handle i Dagli’Brugsen. Vi får besøg af min 
søster og svoger i morgen, så lidt skulle der handles ind. Den plan holdt fint.  

Om eftermiddagen havde vi en plan om at køre til stranden og gå mod nord, indtil vi stødte på mærket 
skiltet med tek-sten ’C155 – SOS 112’. Vi havde set på kortet, at her var der en sti fra stranden og op til 
Marens Maw. Udtales ’mauw’, betyder ”mave” – hvorfor ved jeg ikke. Altså ikke at det udtales mauw, 
men hvorfor det hedder Marens Mave. Vi ville op at se på udsigten. Ganske vist har vi været der, i 
mandags, i snevejr og tågedis. Dengang kunne vi ikke se mere end den nærmeste klit. P-pladsen ved 
Græm Strand er skiltet med ’C154 – SOS 112’, så det skulle passe fint til en eftermiddagstur på en 5-6 
km. Det var planen. 

Den holdt sådan set fint, i hvert fald i starten. Vi parkerede hybriden ved C154 og begyndte vores 
vandring mod nord ad stranden. Strålende solskin, 8 grader, selv mågerne var vendt tilbage. En af havde 
travlt med et kadaver. Sæl så det ud til,, da vi kom nærmere. Vi så på lagene af istidsaflejringer i klitterne. 
Skulle være det eneste på vestkysten mellem Blåvandshuk og Bovbjerg, hvor det er muligt at se 
istidsaflejringer. Materialet er ler,hvilket gør, at vandet ikke kan løbe igennem. Det så vi i søndags, da det 
endnu var frost, og vandet derfor ikke var vand, men is. Det havde børnene i søndags meget fornøjelse af. 
I dag var det vand. 

Alt gik egentlig efter planen. Vi havde medvind, 
så vi bevægede os rask fremad. Kiggede efter 
det grønne skilt med C155. Undrede os over, at 
det tog så lang tid at nå derop. Efter en 
trekvarters tid så vi i det fjerne et grønt skilt. Det 
viste sig at være C156. Sådan. Hvor var C155 
mon blevet af? Nå, men i det mindste vidste vi 
da nu, hvor vi var. Et par kilometer længere 
nordpå end planlagt. 

Der var jo for så vidt ikke andet at gøre end at 
holde humøret oppe og begynde vandringen 
tilbage til hybriden, der nu altså stod noget langt 
væk. Den gule rute, som vi nu var kommet ind 
på, førte os forbi Marens Maw, som vi besteg. 
Og så på udsigten. Imponerende 360 graders 
view. Nede igen fortsatte vi ad den gule rute og 
efter en 20-30 meter stødte vi på C155. Det er 
svært at finde en logisk forklaring på, hvordan 
folk, der ikke er stedkendte, skulle kunne finde 
lige netop den sti op fra stranden, når skiltet står 
oppe i plantagen, en 5-600 meter væk. Vi 
kunne i hvert fald ikke. Finde en logisk 
forklaring. Måske kan Holstebro Kommune, 
hvem ved. Altså på skiltningen, ikke på at vi 
ikke kunne finde stien. Vi kunne jo blot have 

taget vores mobilos-gps med på turen. Men pyt, vi vidste, hvor vi var, vi havde fundet C155, så nu var 
det vel blot at følge de gule pile og prikker hjemad.  

Dagens vandring 
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Det var i hvert fald 
vores plan. Den 
holdt lige nøjagtig 
80 meter, så gik 
den gult marke-
rede sti ned i en 
sø, en stor sø, af 
smeltevand, og der 
så ikke umiddel-
bart ud til at være 
trampesti udenom. 

Ny plan. Længere 
mod øst af den 
skovvej, vi gik på, 
viste kortet en vej 
igennem det åbne 
klitområde, kaldet 
Gryden.  

Det, der ligger i den store parabelklit, og 
som i øjeblikket er ved at blive ryddet for 
beplantning. Ganske rigtigt. Der var en sti 
mod syd. Og vi fandt den. Den var endda 
mærket med hvide pile, så den tog vi lige 
et smut ind af. Et meget lille smut. 50 meter 
måske, og så stod vi igen ved kanten af en 
stor smeltevandssø. Større end den forrige. 
Så også dyb ud. Og der var ingen båd. Vi 
opgav at forcere. Havde det været sommer, 
havde vi nok vadet igennem. Men havde 
det været sommer, så havde der nok ikke 
været en smeltevandssø. Måske ikke. Man 
ved aldrig. Der kunne også ha-ve været en 
skybrudssø. Hvis der lige havde været et 
skybrud. Men sådan kan man jo godt gå og 
fundere over tilværelsen.  

I hvert fald stod vi nu der ved søen og 
skulle lægge en ny plan. Denne gang blev 
det én, vi var sikre på ville holde. Vi skulle 
blot fortsætte ad skovvejen mod øst, så 
ville vi ramme det sandede brand-bælte, 
som vi løb på i går morges. Midtvejs 
passerede brandbæltet Egebjergvej, som vi 
også havde været på i sidste uge, så den 
vej kendte vi. Godt nok var vi dengang 
vandret mod øst, men det burde nok ikke 

gøre den stor forskel at vandre mod vest. Det gjorde det heller ikke. 

Det er altså langt fra alle planer, der holder. Den her gjorde ikke. Vi havde planlagt en kort tur på 
omkring 5 km, men det blev til 9 km og næsten 2½ times vandring.  

Men pyt, det var en fin tur i solskin og 8 grader, Hvor tit får man lige den oplevelse i februar måned. Og 
blot en uge efter, at vi havde vandret i sne og 11 graders frost.  

Mågerne var tilbage 
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23. februar 2021 – Mysteriet om Kippes Træ og andre anekdoter 

Nu har vi fundet det sted, som vi havde fået at vide skulle være stedet med Kippes Træ. Efter 
sædvanligvis troværdige oplysninger skulle vi gå op af stien, der er mærket Breidablik, og så ville vi være 
der. Her stod der også engang et udsigtstårn. Fundamentet er der stadig. Det sted fandt vi. Vi gik faktisk 
også forbi stedet forleden dag og snakkede om, hvad det var for et fundament. Det ved vi nu. 

Kippes Træ ved vi ikke, om vi fandt. Der var henfaldende træer omkring stedet, men hvilket har engang 
været Kippes? Svaret blæser fortsat i vinden. Vi fortsætter søgningen. 

Vi havde besøg af min søster og svoger fra Thisted og vi tænkte, at det ville være en lille fin tur efter 
frokosten. Sild, løgtærte, en god salat og ost. Kaffe efter turen til Breidablik og Kippes træ. Som vi altså 
ikke fandt. Eller gjorde vi? 

Endnu engang måtte vi undres over skiltningen. På vestsiden af skiltet, der viste op til udsigtspunktet, stod 
der Breideblik, men på østsiden Breidablik. Vi antog, at det var det samme. Det var det. 

 

Ude i verden må man også sommetider undres. Jeg husker juleferien i 1991. Vi boede i Gokwe i 
Zimbabwe, ikke så langt fra Namibia, som var blevet selvstændigt i marts 1990, og vi havde derfor som 
danskere lov til at besøge landet. Tidligere hed det Tysk Sydvestafrika og var annekteret af Sydafrika, som 
vi ikke måtte besøge, før Mandela kom ud af fængslet, og der var afholdt frie valg. Så det var ”no go” til 
både Namibia og Sydafrika, indtil de hver for sig var blevet genoptaget i det gode FN-selskab. 

Dengang i 1990-91 var det lykkedes de frivillige at få en meget generøs kørselsordning forhandlet på 
plads med Mellemfolkeligt Samvirke. Som frivillig fik man ikke løn, men et vederlag, der skulle dække de 
mest nødvendige behov. Til gengæld skulle MS stille møbleret bolig og en bil til rådighed. Det var dog en 
forudsætning, at vi selv skulle dække omkostningerne til diesel for vores private kørsel. Det gav en utrolig 
mængde bøvl. Hvordan kunne man skelne mellem nødvendig, MS-betalt, projekt-kørsel og privat kørsel. 
Vi frivillige argumenterede, at det lille vederlag, vi fik – og det var ikke stort – i hvert fald ikke var stort 
nok til også at dække omkostningerne til kørsel. For at løse den gordiske knude, at fjerne det 
administrative bøvl med at skelne mellem privat- og projektkørsel, besluttede man ved en forhandling 
engang i løbet af 1990 med de frivilliges talsmænd, at MS fremover ville betale for al kørsel. Uanset 
formål. Herligt, ikke? Nu behøvede man ikke tænke på, om man havde råd til at køre til Ægypten, 
Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda, desuagtet at det var mange tusinde km væk, eller det trods alt noget 
nærmere beliggende og nyligt uafhængige Namibia. Vi valgte Namibia i jul og nytår 1991-92. 

Fra Gokwe var der kun 550 km til den Namibiske grænse. Det meste på grusvej, men det mente vi nok, 
at vi kunne nå på en dags tid. Hvis ikke, havde vi et telt med, og så ville vi vel kunne finde et sted at 
campere. Vi nåede det fint.  

Næste dag skulle vi så over grænsen og ind i Namibia, mod nord-øst i det hjørne af Zimbabwe, der 
grænser op til Zambia, Angola, Botswana og endelig Namibia. Her er der en meget lang stribe smalt 
land, der tilhører Namibia. Caprivi-striben hedder området. Det er såmænd omkring 500 km lang, men 
kun en 50-60 km bredt. Der var kun én lang vej gennem striben, og den havde under 

Forvirrende skiltning i Husby Klitplantage 
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uafhængighedskampen været et meget farligt sted at bevæge sig. Efter uafhængigheden var vejen 
stadigvæk rimelig ufarlig, når man blot kørte lige igennem uden stop. Det gjorde vi så, uden problemer.  

Men nu vender jeg tilbage til min undren over mærkværdige skilte. Da vi havde passeret grænsen 
mellem Zimbabwe og Namibia, blev vi mødt af et kæmpestort skilt. Det gør man alle vegne ved 
grænseovergange i Afrika. Lige efter grænsen til Mozambique, f.eks., når man kommer fra Zambia, 
mødtes man af et stort skilt med teksten ´País de Jeito´, som betyder ´Jeito-land´. Jeito var navnet på det 
lokalt fremstillede kondom. Det var jo et glimrende initiativ i 1990’erne, hvor HIV var langt fra under 
kontrol i Af-rika. Langt mindre end nu. 

Men dengang i december 1991, da vi passerede grænsen til Namibia for første gang, blev vi mødt af et 
skilt med 32 sætninger, der alle startede med ”You are NOT allowed to……..”.  

Mærkværdigvis stod der intet sted på skiltet ”Welcome to Namibia”, som det ellers var sædvane ved alle 
andre grænseovergange, vi havde passeret. Ja, altså ikke ”to Namibia”, men det land som vi rejste ind i. 
Måske det også står ved danske grænse ”Velkommen til Danmark”, måske med tilføjelsen ”gæl-der dog 
ikke personer af mellemøstlig oprindelse”. Kunne da være, det er lang tid siden, jeg har været der. 

Tilbage til Namibia. Her stod vi altså med 32 forbud, som vi skulle overholde. Om vi følte os velkomne? 
Næh, ikke rigtig, men da vi nu havde pakket bilen, kørt 550 km for at komme derop og med planer om at 
køre rundt i et par uger i Namibia, besluttede vi at fortsætte. 

Vi havde en aftale om at mødes men en tidligere frivillig fra Zambia, som efter uafhængigheden var flyttet 
til Namibia, og holde jul med ham. Han boede i den nordlige del af Namibia. Husker ikke byens navn. 
Han hed Hartvig, var håndværker, tømrer tror jeg, og hans opgave var at hjælpe med etablering og 
opbygning af tekniske skoler i den nordlige del af Namibia. Vi mødtes med ham i hans hjemby, fik købt 
forsyninger og fortsatte så videre op til en campingplads i nærheden af Ruacaña ved Kunene River, der 
her danner grænsen til Angola. Der var stadigvæk borgerkrig i Angola, så vi havde ingen planer om at 
sejle over floden for at se, om de også havde mærkværdige velkomstskilte. Der var i øvrigt svært 
bevæbnede soldater på den anden bred, så også det afholdt os fra at prøve.  

Et par dage efter jul, eller var det allerede dagen efter, forlod vi Hartvig og drog sydpå mod Etosha 
National Park, dengang ikke særlig kendt og velbesøgt. Her blev vi igen mødt med et kæmpestort skilt 
med en lang række sætninger, der alle startede med ”You are NOT allowed to…..”. Heller ikke her noget 
med ”Welcome to Etosha National Park”.  

Da vi så skulle checke ind i parken, blev vi mødt af en hel væg af tekster og billeder af folk, der havde 
været ude for forfærdelige oplevelser med løver, leoparder, krokodiller og andre farlige væsener, gående 
løs i parken. Altså væsenerne, ikke folk. "Tak skæbne", tænkte vi, "hvad er det lige, vi går ind til her?", vi 
der var vant til et mere afslappet forhold til naturen fra Luangwa National Park i Zambia. 

Vi undrede os såre, indtil der gik en prås op for os, at Tysk Sydvest Afrika selvfølgelig var præget af den 
mentalitet, som de tyske kolonialister havde medbragt derhjemmefra, da de emigrerede til landet. Så 
forstod vi bedre fornemmelsen af ’Ordnung must sein’. Derefter tog vi det afslappet, stod ud af bilen, når 
vi havde behov for det, men gik selvfølgelig ikke om bag en busk for at tisse.  

Inden for i Etosha fandt vi hurtigt campingpladsen, slog vores lille campingtelt op og kiggede os omkring. 
Og minsandten om vi så ikke helt tilfældigt stødte ind i Birthe og Morten, et par frivillige fra Zambia, som 
vi havde hjulpet i deres projekter flere gange de seneste par år. De havde også udnyttet MS' generøse 
ordning med betalt diesel til at køre til Namibia. Det var i øvrigt nogle tusinde km mere end os.  

Sammen med dem havde vi så nogle fine dage i Etosha National Park, masser af dyreliv, ikke ret mange 
gæster, det var jo sta-digvæk lige efter uafhængigheden.  

Vi forlod Etosha nytårsdag 1992 og kørte mod syd, før vi drejede mod vest ud til Skeleton Coast og den 
namibiske ørken, ned over Walvis Bay og Swakopmund, derefter mod øst over til Botswana, gennem 
Kalahari Ørkenen, hvor vi camperede en enkelt nat under den mest klare himmel, vi nogensinde har set, 
fortsatte til Maun i Okavango Delta, hvor vi havde en punktering, som ejeren af det lokale hotel ikke ville 
tage sig af. De havde deres eget bilværksted, så det ville have været en smal sag, men da vi spurgte ham, 
svarede han: ”Jeg driver et hotel, ikke en servicestation”. Men punkteringen blev lappet og hjem kom vi 
da.  
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Turen fra Etosha tibage til Gokwe er en helt anden historie, som det vist fører for vidt at brygge videre på 
denne gang. En enkelt morsom detalje er der dog at slutte af på. Namibia var, som sagt, en tidligere tysk 
koloni, og i 1990-91 var der stadig mange folk i landet af tysk oprindelse. Og landet var velforsynet med 
tyske produkter. Nytårsdag på vejen sydpå fra Etosha nåede vi til en lille by, meget langt ude på landet, 
men der var et hotel med en kro, som vi trådte ind i for at få frokost. Minsandten om ikke der var Rød 
Ålborg på spiritusmenuen. Og tyske øl og tyske pølser. Sauerkraut sikkert også. Husker jeg ikke med 
sikkerhed. Der var en hel flok lokale hvide mænd, der hyggede sig med kroens bedste øl og schnaps. De 
kiggede undersøgende på os, da vi trådte ind, vi var jo fremmede. Og så på Nytårsdag. 

På et tidspunkt var der en af mændene, der spurgte os, hvor vi kom fra. Han var vel en 65-70 år gammel. 
”Denmark”, sagde vi. ”Nå, Denmark”, sagde manden, ”det kender jeg godt lidt til”. ”Hvor i Danmark 
havde han været”, spurgte vi. ”København”, sagde han så. ”Nå da, og hvornår var det så?” Hvad han 
svarede? ”Engang i 1940’erne”. Så spurgte vi ikke om mere. 

Men her i Husby Klitplantage var vi ude at trave for at finde Kippes Træ. Måske fandt vi det, hvem ved. 

  
På travetur efter Kippes Træ 
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25. februar 2021 – Jeg tager første stik i morgen 

Mandag tikkede den længe ventede sms ind med invitation til at tage en corona-vaccination.  

Det tog lidt tid at få booket. Der var 49 minutter, indtil jeg kunne få adgang adgang til app'en. Jeg satte 
mobilos-timeren til og ventede på, at tiden gik og mobilos-ringeren ringede. Da det skete, var ventetiden 
øget med yderligere 15 minutter. Og så var jeg inde og kunne booke en tid. Jeg prøvede med 1. marts i 
Horsens, da vi alligevel skal på landevejen for at deltage i indflytningssyn og nøgleudlevering af vores 
nye hjem på mandag. Der var desværre ingen ledige tider mandag. Men det var der på fredag. Og så blev 
det altså fredag. 

Jeg valgte Horsens, på trods af at det ville give en ekstra tur på landevejen. Til gengæld vil det andet stik 
om en 3-ugers tid ikke være langt væk. 

Her går dagene i øvrigt stille og roligt uden de store falbelader. Vi løb for sædvanlige onsdagløbetur i går 
lige før middag. Det endte med at blive en lang tur, 6,86 km. Min fibersprængning er nu helet, og jeg 
nyder meget at kunne løbe, selv om lungekapaciteten ikke er, hvad den har været. Det er mere lunt end 
det er løb. I starten pumper lungerne og lyder som en kraftig blæsebælg den første kilometers vej, men 
derefter er det, som om lungerne finder ud af, at det er rigtig nok, at de skal arbejde på dette høje niveau. 
Anne Marie løber som en vårhare i forvejen, men er flink nok til at vente, eller tage en rundtur omkring 
mig. Der var fint solskinsvejr, men vi løb den rigtige vej rundt. I læ i skoven ned til stranden, og hjemad 
på de åbne områder med vinden i ryggen. 

I dag fik vi wildlife på besøg i haven. En hare fandt ud af, at vores græs smagte dejligt, så den brugte en 
halv times tid på at mæske sig. Vi stod inden for og nød synet, så længe det varede.  

I eftermiddag gik vi en tur ned igennem sommerhusområdet i stedet for den sædvanlige skovtur. Området 
er noget anderledes end andre sommerhusområder, vi har været i på turen. Her ser det ud til, at alle 
grundene er meget store. Det hus, vi bor i lige nu, ligger på en grund på 5.000 m2. Det er da vist i 
overkanten af normale danske sommerhusgrunde. Det så faktisk ud, som om det er normalen i den ret 
store del af området, vi travede igennem i eftermiddag. Der var minsandten også et træ-anneks for dem, 
der skulle have lyst til at sove i et træ.  

Månen, næste fuld, skinner over en klar aften i Husby, og i morgen skal vi på landevejen igen. Det første 
stik venter i Horsens. Det er da ikke så ringe endda. 

 

 

  

Wild-life i haven. 
Haren nød det. 
Det gjorde vi også. 

Gårsdagens 6.86 km 
løbetur i Husby Klit-
plantage. 
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26. februar – Jeg har fået det første stik 

Så skete det. Jeg har fået det første stik i vaccinationen mod Covid-19. Jeg havde booket en tid kl. 12.00 
på Vaccinationscenter Horsens. Der er lige knap 150 km til stedet fra Vester Husby, og Google-maps an-
slog en transport-tid på 90 minutter. Vi ville gerne være i god tid, så vi satte hybriden i D (= drive) kl. 
09.45 og drog af med retning mod Holstebro over Ulfborg. Flot solskinsvejr, solbrillerne var i brug. 

Efter en enkelt strække-ben pause nåede vi frem til vaccinationscentret kl. 11.30. Fint afmærket fra alle 
tilkørselsveje. God plads på p-pladsen. Fint skiltet med Indgang og Udgang. Jeg valgte Indgang. Her blev 
mit sundhedskort behørigt aflæst, en sundhedsperson tog mig i hånden, ikke bogstaveligt, naturligvis, og 
jeg blev vist ind i et vaccinationslokale med en meget effektiv op kompetent sygeplejer. Op med ærmet, 
sprit stedet til nålen, og ind med den. Jeg mærkede ikke noget overhovedet. Som overhovedet intet. Jeg 
var lige ved at spørge, hvornår han ville stikke. På med bluse og jakke og ud til de venlige damer, der 
stod for ”opvågningen”. Jeg havde fået en seddel med, hvor der stod, at jeg var blevet stukket kl. 11.35 
og måtte gå kl. 11.50. Den venlige dame, der viste mig hen til en ledig stol, bad mig om lige en stikke en 
lab i vejret, så de kunne tjekke, at der var gået 15 minutter. Det var lidt ligesom at være til skriftlig eksa-
men med omvandrende tilsynsførere, blot uden bord, papir og skriveredskaber. Det der med at stikke en  
lab i vejret, havde faktisk også et andet formål. Det betød jo, at de derved vidste, hvilke stole, de skulle 
spritte af. Hvis folk blot dabbede af uden kontrol, kunne de jo ikke vide, om en stol allerede var sprittet 
af.  

Jeg følte mig virkelig i gode hænder og priste mig lykkelig over at bo i land, hvor der er styr på tingene og 
hvor der bliver taget hånd om borgerne. På den gode måde. Forstår ikke al den brok, man ofte ser og 
hører på sociale og andre medier.  
Da vi nu var i byen, tog vi lige turen rundt om SuperBrugsen i Stensballe og købte alle de ting, og flere til, 
som vi ikke kan få i Dagli’Brugsen i Sdr. Nissum. Fiskevognen var der, så vi fik friske forsyninger, kuller, 
håndpillede rejer og grov fiskefars. 

Og så satte vi ellers gps’en til Husby og startede hjemturen. Frokostpause ved rastepladsen Hærvejen Øst. 
Hjemmesmurte madder og kaffe. Det blæste for koldt, så bord og bænke fik lov at stå ubrugte. Det bliver 
rart om føje tid, når vi igen kan sidde uden for bilen og indtage vores frokost. En musvåge dukkede op i 

luften over os for at se, om vi skulle være føde. 
Det opgav den og var mange kilometer væk, in-
den jeg fik kameraet frem. 

Vi var hjemme igen kl. 15.00. En hurtig tur på 
300 km med et særdeles vigtigt formål. Og 
månen er oppe og klar på aftenhimlen mod øst. 
Det er da ikke så ringe endda. 
 

 

  

Rasteplads Hærvejen Øst 

Fuldmåne over Husby 
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27. februar 2021 – Jeg er så glad for min cykel 

Nu er foråret på vej. Man kan mærke det, kan man. Solen får mere magt, er længere tid fremme hver dag. 
I dag tog vi cyklerne frem og cyklede til stranden for at se solnedgang. Det lykkedes da også i den grad. 
Vi ville også have set fuldmånen fra stranden, men den snød os. Jeg gik rundt i den vildfarelse, at fuldmå-
nen altid stiger op af havets skød i øst på nøjagtig samme tidspunkt, som solen når solen går ned i vest. 
Det holder åbenbart ikke. Anne Marie siger, at hun har læst et sted, at der var fuldmåne kl. 09.45 i mor-
ges. Når det er tilfældet, må fuldmånen selvfølgelig komme op lidt senere, end solen går ned. Nå, men 
månen kom nu op til sidst. 

Vi har ikke været på cyklen siden starten af november. Det var i Bryrup, en lang tur på den gamle jernba-
nesti mod Horsens. Den var asfalteret. Det gik opad på de første 8 km, hvorefter vi vendte og kørte nedad 
på de samme 8 km asfalt. Her i Husby er der også en cykelsti. Belægningen er desværre ikke asfalt, men 
en variation af skovsti, skovvej og god grusvej. Det gik nu fint nok. Stien er heller ikke særlig kuperet.  

På stranden gik vi en lang tur, fandt mågerne og nød solnedgangen. Lige før solen var helt nede, var vi 
igen oppe i klitterne for at spejde efter måneopgangen. Fandt den ikke lige der. Den var til gengæld sat 
ud, da vi var hjemme igen.  
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1. marts 2021 – Vi har nu fået et sæt nøgler til Egedal 14 

Efter to ture til Horsens fra Husby og tilbage igen, er vi ved at kende vejen. I fredags var det for at få et 
stik i skulderen, som en passant har opført sig pænt med kun lidt ømhed, hvor nålen blev skudt ind, og i 
dag var vi afsted for at få overdraget nøglerne til vores nye hjem. Til det såkaldte Indflytningssyn. Med 
selskabets Synsmand for Midtjylland.  

Det skulle ske kl. 14.30, og da vi nu af erfaring ved, at det tager 1½ time fra Husby til Horsens, var vores 
afgang kl. 11.00 endda i meget god. Vi havde dog planer om et par andre gøremål i staden. Vi holdt ind 
for frokost på Rasteplads Hærvejen Syd. Den ligner til forveksling Rasteplads Hærvejen Nord, som vi 
rastede og frokosterede på i fredags på vejen hjem fra Corona-stik safarien.  

En af opgaverne var, at vi skulle hente en pakke fra Fibia med noget af vores udstyr til det fibernet med 
tv-tilslutning, som vi har bestilt. Det er flere dage siden, faktisk allerede fredag den 19. februar, at 
PostNord meddelte os via en sms, at vores Hent selv-pakke fra Fibia P/S 00157128965037379634 var 
klar til afhentning i Nærboks Odinsgaard Egebjerg, Gl. Kirkevej 25, 8700 Horsens. Jeg prøvede at 
memorere pakkekoden. Det lykkedes ikke. Men sms’en var i god behold.  

Efter nogen forvirring fandt vi frem til pakkeboksen i Odinsgaard Egebjerg. Den stod, hægtet på et 
cykelskur, ret skjult fra Gl. Kirkevej og nr. 25 var heller ikke alt for tydeligt afmærket, så vi var lige en tur 
rundt om nr. 31 og 29 og 27, før vi fandt frem til p-pladsen ved nr. 25 og fik lokaliseret nærboksen. 

At åbne en PostNord pakkeboks er i øvrigt ikke så ligetil. For at komme så langt skal man have down-
loaded og installeret PostNords app på sin smartphone, og dernæst skal app’en være opdateret. Det var 
den naturligvis ikke, så det måtte jeg først stå og vente på på p-pladsen ved Odinsgaard Egebjerg.  

Da det var sket, skulle min bluetooth på smartphonen være aktiveret. Det skulle også lige tjekkes. Det var 
den. Så langt så godt. Så fortalte app’en, at min telefon endnu ikke var registreret i PostNord app’en, så 
derefter måtte jeg i gang med at taste mit smartphone-nummer ind i app’en. Det er ikke altid, jeg lige har 
mit eget nummer present,men det havde jeg i dag. Så det lykkedes. Nu var der kun ét step tilbage, nemlig 
at få tilsendt en kode til at åbne boksen. Dem har jeg efterhånden fået flere af siden den 19. februar. 
Første gang, jeg fik meddelelsen fra PostNord, bad jeg straks om en kode. Det viste sig, at den kun var 
gyldig den samme dag og kun i ganske få timer, så den kunne jeg ikke bruge til ret meget i Husby. Den 
næste kode bad jeg om i fredags, idet vi troede, at vi kunne nå at hente pakken i fredags. Det kunne vi 
ikke, så den kode var ugyldig efter kl. 14.30. I fredags. 

I dag bad jeg allerede om en kode, da jeg stod ud af bilen for at gå hen til pakkeboksen. Big mistake. Jeg 
var ikke lige klar over, at jeg både skulle have opdateret min PostNord app, have registreret mit 
mobilnummer, have tjekket min bluetooth og først derefter kunne bruge en kode. 

Men til sidst lykkedes det. Den rigtige pakkeboks-boks åbnede sig, den med vores pakke fra Fibia, og nu 
ligger fibernet-udstyret klar, når teknikeren kommer på besøg den 11. marts for at installere vores 
fibernet-router. 

Nu tænker jeg så på, hvad folk, der ikke har en smartphone, egentlig gør for at få en pakke ud af en 
PostNord pakkeboks. Min søster har ”kun” en gammel Nokia fra slutningen af seneste århundrede. Er der 
f.eks. bluetooth på en Nokia, der egentlig burde foræres væk til Teknisk Museum? Nå, men der er sikkert 
en løsning. Måske kan man få lov at hente sin pakke på PostNords centrallager, hvor det så end befinder 
sig. Eller noget andet.  

Derefter gik turen til Egedal, hvor vi fandt Synsmanden for Midtjylland ventende uden for vores nye hus. 
Sammen gik vi hele huset igennem. En af fordelene ved at flytte til en lejebolig er, at alt er nymalet og alt 
er i orden. Eller burde være. Det var det næsten også. Vi fandt dog nogle småfejl, som Synsmanden for 
Midtjylland ikke lige havde fundet. Eller tjekket.  

Vi har meget nøje gennemlæst huslejekontrakten. Her står der f.eks., at vi selv skal sørge for at holde 
terrassen fri for ukrudt imellem fliserne. Godt nok. Men så må vi selvfølgelig også forvente/forlange, at 
ukrudtet er væk, når vi flytter ind. Det var det ikke. Forklaringen fra Synsmanden for Midtjylland var, at 
”han” (hvem han er, fandt vi ikke lige ud af, men det var ikke ham selv) havde sprøjtet for ukrudt, og det 
havde nok ikke lige virket endnu. ”Med hvad var der sprøjtet?”, spurgte vi, men det fik vi vist ikke rigtig 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

213 

 

svar på. Sprøjtning er jo ikke lige vores kop te, så enten må de sende en fliserenser eller også forvente, at 
vi afleverer fliserne i samme stand, som vi modtog dem.  

Der står også, at vi selv skal sørge for at rense tagrender. Så forventer/forlanger vi naturligvis, at 
tagrenderne er rensede og rene og fine, når vi flytter ind. Det var Synsmanden for Midtjylland ikke lige 
klar over, og da han ikke havde en stige, og vi ej heller, så må vi se, om vi kan komme op på en stige og 
tjekke, efter vi er flyttet ind den 10. marts. Vi har indtil den 14. marts til at indsende observationer om fejl 
og mangler. Det skal nok blive sjovt at bo i lejebolig igen. 

Men det er et dejligt hus, vi flytter ind i, og vi glæder os. Også til at få vores eget bohave pakket ud igen. 
Det bliver en udfordring at få indrettet stuen. Det skal der tænkes over. Det bliver også spændende at se, 
hvor meget plads der bliver mellem vores senge og garderobeskabene. Værelserne burde til gengæld ikke 
give udfordringer. Og køkkenet er stort og rummeligt. Det er HTH, og stilen minder lidt vores gamle fra 
Orla Lehmanns Vej. Vi kommer til at savne vores Quooker. Vi bliver nok nødt til at købe en elektrisk 
kedel. Ovnen så fin og ubrugt ud. Eller også har de to piger, der boede der indtil for et par uger siden, 
aldrig brugt ovnen. Pladerne var så gode som nye. Måske var de nye. Det kunne være en løsning, hvis 
man ikke gider gøre bageplader rene.  

Vi fik kaffe og croissanter i vores nye hus, inden vi takkede af for denne gang og fandt op til OK’s 
bilvaskehal ved Egebjergs Butikstorv. Her er der både Netto og Coop 365 og et pizzeria. Sidste gang, vi 
var der, var det en Fakta, men den er åbenbart døbt om til en Coop 365. Vaskehallen var velbesøgt. Der 
var ikke mindre end 4 biler i kø. Der er faktisk 2 vaskehaller, så det er minsandten et helt anlæg. Mens 
jeg ventede på min tur, handlede Anne Marie ind i Coop 365. Det nåede hun nemt, inden jeg fik vasket 
bil. Selv med to vaskehaller tager det tid, når man er nr. 3 i. køen.  

Det blev en lang dag, men nu er vi klar til at etablere os mere permanent, end det har været tilfældet det 
seneste halve år. ADAM kommer med vores flyttelæs onsdag den 10. marts mellem kl. 10 og 11, og så er 
det jo blot et spørgsmål om at pakke ud, stille op, sætte lamper og hænge billeder op, og meget andet. 

I går søndag løb vi i øvrigt den samme 6,9 km tur som i onsdags. Med modvind ud, i plantagen, så det 
var uden betydning, og medvind hjemad. Ankelforstuvning og fibersprængning generer os heldigvis ikke 
mere, så det er ikke bare godt nok, men rigtig fint. 
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2. marts 2021 – Om vask af bil og andre hændelser 

Jeg havde egentlig planlagt at fabulere længe over folks relation til deres bil. Hvordan man pudser og 
plejer og vasker og polerer hver eneste søndag. Sådan har jeg det ikke rigtig. Jeg har altid opfattet min bil 
som et transportmiddel. Jeg har ikke bekymret mig så meget om bilvask og -pleje. Sikkert lidt dumt, 
vedligeholdelsemæssigt. 

Dengang vi boede i Afrika, var det en udsøgt fornøjelse for vores gartner og vagtfolk at vaske vores bil. På 
en måde nemt nok at forstå. Hvem har ikke lyst til at få lov at pjaske med vand, når temperaturen 
konstant ligger oppe omkring eller noget over 30 grader. Det havde jeg tænkt at fabulere lidt over i dag, 
mest fordi, tror jeg, at vi havde aftalt at vaske vores bil indvendig i dag. I går fik den en tur i vaskehallen, 
men den kan jo desværre ikke klare det indvendige. En dag er der vel en smart fyr, der opfinder en app, 
der kan vaske biler indvendig. Måske er den allerede opfundet, men endnu ikke dukket op hos mig. 

Men den fabuleringsplan blev spoleret grundigt af formiddagens hændelser. Vi fik ret pludseligt en vigtig 
og ret presserende opgave. For en tre ugers tid siden havde vi meddelt adresseforandring pr. 1. marts til 
Folkeregisteret i Horsens. Det var i forbindelse med truslen fra Motorkontoret i Sakskøbing om at 
afregistrere min bil, såfremt jeg ikke kunne dokumentere en fast bopælsadresse. Med adresseændringen 
burde alt være i orden. Men det var det ikke. Da jeg tjekkede CPR-registeret i går, fandt jeg blot følgende 
meddelelse fra Horsens Kommune: ”Vi afventer svar fra den nuværende husejer eller lejer om, at du er 
flyttet til dennes ejendom eller lejlighed, inden vi tager stilling til, om din flytning kan blive registreret.” 

KL. 9 ringede jeg til HD Ejendomme, der ejer 
huset, vi flytter ind i næste uge. Lang ventetid 
ved telefonen. Efter at have hørt på 5 forskellige 
muligheder. Den sædvanlige procedure: 
”Ringer du for Dit, tryk 1, Ringer du for Dat, 
tryk 2, Ringer du for Dut, tryk 3, Ringer du for 
Dyt, tryk 4, For personlig betjening, tryk 5.” Jeg 
trykkede 5, for hverken Dit, Dat, Dut eller Dyt 
passede med mit ærinde. Derefter laaang tids 
ventetid, 

Endelig var der venlig dame, der besvarede mit 
opkald. Hun hed Jeannette. Jeg gav hele 
historien om min manglende optagelse i CPR-
registeret, fordi ejeren, dvs. hendes firma HD 
Ejendomme, endnu ikke havde bekræftet, at vi 
skulle bo i Egedal. Jeanette mente, at jeg nok 
skulle tale med Heidi. Men det kunne jeg 
ligesom ikke komme til, for de havde et 
strømnedbrud i hovedsædet i Odense, sagde 
Jeantte, og den eneste, det var muligt at komme 
i kontakt med lige nu, var hende selv. Stakkels 
Jeannette, tænkte jeg, hun må have travlt. 
Hvilket den lange ventetid sådan set også 
tydede på. Jeanette foreslog, at jeg kunne sende 
en e-mail til Heidi, og så var hun sikker på, at 
Heidi nok skulle ringe tilbage. Jeg skrev en e-
mail til Heidi og gav hende hele smøren om 
min manglende godkendelse hos Borgerservice 
i Horsens. Og satte mig så til at vente. Og 
drikke kaffe. 

Der gik noget tid, så ringede Heidi. Nu fortalte jeg hele historien én gang til. Heidi var meget forstående 
for mit problem. Heidi var også meget uforstående over for, at de skulle have modtaget en forespørgsel, 
som hun ikke havde set. Vi blev enige om, at det var bedst, hvis jeg kontaktede Borgerservice og 
snakkede med dem. Og hvis ikke det hjalp, måtte jeg vende tilbage. 

Brev fra Borgerservice 
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Jeg ringede til Borgerservice. Sædvanlig telefonprocedure i disse tider: Ringer du for Dit, tryk 1, Ringer du 
for Dat, tryk 2, osv. Jeg valgte vist nok igen personlig betjening. Fik fat i receptionisten, Forelagde hende 
problemet. Nu havde jeg efterhånden hele smøren på rygraden. Hun lyttede. Og foreslog så, at hun 
stillede mig om til Borgerservice. Det syntes jeg var en smaddergod idé.  

Her blev jeg stillet direkte igennem. En meget venlig dame, ikke så hurtig i optrækket, besvarede mit 
opkald. ”Om jeg havde kontaktet ejeren?”. ”Jo, da”. ”Om ejeren havde fået forespørgslen?” ”Ved jeg 
ikke, de sagde, at det ikke var tilfældet”. ”Nå, så ligger det nok i deres E-boks”. ”Om jeg havde en le-
jekontrakt? ”Ja, da”. ”Om den var underskrevet?”, ”Jo da, den er underskrevet”. Så var det, at jeg tænkte, 
at jeg måske skulle tage teten, hvis vi skulle blive færdig i formiddag, så jeg foreslog, om jeg ikke kunne 
sende en kopi af lejekontrakten til Borgerservice for at dokumentere, at vi havde overtaget lejemålet i går. 
”Jo, det var nok en god idé”, sagde den venlige, men ikke så hurtige dame. ”Men så skal du lige have en 
sikker e-mailadresse”, fortsatte hun, ”og det er nok Bodil, der har sagen, så du skal attestere den til Bodil 
Dam med dit sagsnummer”. Det, altså sagsnummeret, havde hun i melletiden fundet frem.  

Jeg satte mig til laptoppen, skrev en forklarende mail, fandt lejekontrakten frem, vedhæftede og trykkede 
på send. Og ventede en rum tid.  

Efter et par timer dumpede der en mail ind fra Bodil, der fortalte, at vi nu var blevet optaget i CPR-
registret med rigtig adresse. Hun var i øvrigt så venlig at oplyse, at forespørgslen til HD Ejendomme først 
blev sendt i går, den 1. marts. Så tro da pokker, at de ikke havde svaret Borgerservice tidligere. 

Sidste opkald i denne sindsoprivende hændelse var til Heidi. Hun var glad for at høre, at alt nu var i 
orden. Og tilføjede så, at det hændte, ikke så tit, men det hændte, at de fik den slags anmodninger om at 
bekræfte lejemål. Mente, at det måske var stikprøver, eller måske noget Borgerservice gjorde i specielle 
situationer.  

Så gik der lige konspirationsteori i foretagendet i det lille hus i Husby. Kunne det nu være, fordi vi ikke 
havde en kendt adresse at flytte fra. Brevet var jo adresseret til Erik Nielsen, Folkeregister 6, 9999 Ukendt. 
"Ser det ikke lidt mystisk ud?" har de nok tænkt. "Er det nu et par sociale lavstatus nomader, der er på vej 
til at bosætte sig i Horsens?" "Mon ikke det er noget, vi skal have undersøgt nærmere", har de så nok 
videre tænkt. 

Ok, den lidt mindre konspirationsteoretiske forklaring kunne jo være, at de to piger, der boede i huset 
indtil for nylig, ikke havde meddelt adresseforandring til Folkeregisteret, da vi anmeldte vores flytning. 
Hvad de sådan set heller ikke behøvede. Og vores iver med at tilmelde os Horsens, skyldtes min frygt for 
at få klippet nummerpladerne på hybriden, næste gang jeg møder en politipatrulje på 
Holstebromotorvejen. 

Det sker ikke. Alt er i orden, Vi har igen en fast og kendt adresse. Og i øvrigt også en ren bil. Vi tog os 
sammen og brugte en times tid på at gøre bilen ren og fin indvendig. 

Og så sluttede eftermiddagen i øvrigt med 7,9 km travetur i den nordlige del af Husby Klitplantage. 
Anderledes skov end den vi hidtil har været i. Der var også en sø. Hedder Hareflod Sø. Og en troldeskov. 
Og en vogn, der kunne have været brugt til Game Driving i Afrika. Stille vejr. Fin tur. 

  

I Troldeskoven 
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I Troldeskoven 

Hareflod Sø 

Den nordlige del af Husby Plantage 
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3. marts 2021 – Om en rygsæk med kontanter ….. 

I går og i forgårs vaskede vi hybriden. I dag har den stået parkeret foran vores indgangsdør og pyntet. Til 
stor fryd. Og sådan har vores biler stået og pyntet foran vores fordør i mange år. I hvert fald siden vi flyt-
tede til Zambia i 1988 og indtil vi kom hjem igen i 2003. Derefter stod de der godt nok, foran fordøren, 
men det var nu ikke altid at de var lige så rene som de biler, vi havde i Afrika. Af gode grunde. Vi havde 
nogle folk, der elskede at vaske bil, og de skulle ikke have ekstra betaling for arbejdet. De fik jo i forvejen 
en fast månedsløn i den rigtig pæne ende af lønskalaen i de lande, hvor vi befandt os. 

Da vi i sin tid flyttede til Zambia som ulandsfrivillig kunne vi fra Mellemfolkeligt Samvirke få et lån til 
køb af en bil. Til en favorabel pris. Vi skulle jo ikke betale registreringsafgift, da bilen ikke skulle importe-
res til Danmark, men leveres direkte til vores tjenesteland. Ordningen var sat i værk, fordi MS vidste ud-
mærket, at vi var nødt til at kunne bevæge os rundt nogenlunde standsmæssigt. Desuden var det ikke alle 
ulandsfrivillige, der havde økonomi til selv at anskaffe sig en bil, så derfor tilbød man medfinansiering. 
Lånet skulle naturligvis betales tilbage, når frivilligperioden sluttede.  

Salg af bilen ved afslutningen af sin frivilligperiode skulle man selv sørge for. Det foregik på den måde, at 
man forsøgte at finde en lokal køber til sin brugte bil. Det lyder som en fordelagtig ordning. Dels fik man 
hjælp af MS til købet, og dels kunne man sælge bilen uden indblanding fra MS’ side, og så kunne man 
betale sit lån tilbage. Og i de fleste tilfælde endda sælge den brugte bil til en højere pris, end man havde 
betalt for bilen nogle år tidligere. Fin, fin ordning. Syntes de frivillige, der havde gjort tjeneste i et af de 
lande, hvor efterspørgslen efter biler var større end udbuddet. Til gengæld peb de frivillige, der skulle for-
søge at sælge deres bil i et land, hvor udbuddet af biler var større end efterspørgslen. Markedsmekanisme 
i praksis for folk, der var rejst ud for at gøre en forskel i tredjeverdenslande, være med til at mindske ulig-
hederne og forbedre livsbetingelserne for verdens fattige mennesker. Ædel gerning. 

Men det skulle da helst være sådan, at man kunne tjene en lille skilling på sin brugte bil, når man rejste 
hjem igen. Men det kunne altså ikke alle. Og da ikke alle kunne, så burde ingen kunne. Det var uretfær-
digt, var det, så den ordning måtte ændres, så der var lige vilkår for alle.  

Hvordan den gordiske knude lige skulle løses, gik der lang tid med at drøfte. Både internt blandt de frivil-
lige og eksternt mellem de frivilliges valgte tillidsrepræsentanter og MS’ hovedkvarter i København. Efter 
op imod to års tænkepause, forhandlinger og drøftelser besluttede MS, at fra 1990 ville alle biler blive 
stillet vederlagsfrit til rådighed for ulandsarbejderne. Bemærk, at man nu samtidig havde besluttet ikke at 
udsende frivillige, men ulandsarbejdere. Der er nok ingen direkte sammenhæng mellem de to ændringer, 
men man ved aldrig. Anne Marie blev altså udsendt som frivillige, men hjemsendt efter fire år som 
ulandsarbejdere. Det havde nu ikke den store indflydelse på vores vederlag, faktisk ingen. Det havde hel-
ler ingen indflydelse på ejerskabet af vores bil, for den havde vi jo købt i 1988, da vi rejste til Zambia. Så 
vi måtte ud på markedet for at finde en køber, da bilen skulle sælges. Og det skulle den faktisk allerede i 
1990, selv om vi først kom hjem i 1992.  

Grunden hertil var, at vi fra 1989, da vi flyttede til Harare, udelukkende arbejdede som konsulenter på 
MS-projekterne over hele Zambia og Zimbabwe. Det betød omkring 100.000 km på landevejene hvert 
år. Vores private bil, som vi havde fået tilskud til af MS, var en Peugeot 205. Stor var den ikke, og veleg-
net til kørsel på grus- og sandveje i de fjernere egne af Zambia og Zimbabwe var den heller ikke. Faktisk 
aldeles uegnet, så hver gang vi skulle afsted på et projektbesøg, skulle vi låne en af landekontorernes pro-
jektbiler.  

Vores lille Peugeot 205 og projektkørsel var altså ikke et godt match, så da vi skulle have forlænget vores 
første 2-års kontrakt, ansøgte vi om at få en MS-bil i stedet. Det blev bevilget, og vi fik en Toyota High-
Lux Double-Cab stillet til rådighed. Double-Cab betyder med 2 kabiner. Til gengæld var ladet knapt så 
stor som på en Single-Cab. Der var alligevel plads til mange afrikanske kolleger på bagsædet og ladet. Da 
man på samme tidspunkt indførte ordningen, at alle omkostninger ved kørsel i bilerne skulle dækkes af 
MS, blev livet lidt lettere og vederlaget i praksis lidt højere, eftersom der nu ikke var udgifter til diesel, 
olie, reparationer, nye dæk og hvad der ellers dukker af uforudsete udgifter. Alt sammen godt nok, selv 
om der nu var frivillige, undskyld u-landsarbejdere, der gjorde vrøvl over, at de havde mistet muligheden 
for en fortjeneste på salg af en bil. Der var dog ingen, der forlangte kompensation for tabte indtægtsmu-
ligheder. Det var jo ikke mink-produktion.  
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Da vi nu havde fået bevilget en ny Toyota High-Lux Double-Cab, skulle vi have fundet en køber til vores 
lille Peugeot 205, som var i særdeles velholdt stand. Det viste sig ikke at være noget stort problem. Det 
var i 1990, og der var mangel på alting, også biler. Gode og velholdte biler var i høj kurs.  

De forretninger, der på det tidspunkt havde varer på hylderne, var alle sammen drevet af forretningsfolk 
af indisk afstamning og med indiske forsyningslinjer. Da vi boede i Lusaka, handlede vi meget i en be-
stemt indisk forretning, hvor indehaveren på et tidspunkt havde spurgt os, om ikke vi ville sælge vores bil 
til ham, når vi skulle rejse hjem. Han havde en datter, som manglede en lille by-bil.  

Selv om vi i 1990 var flyttet til Zimbabwe et lille års tid i forvejen, havde vi aldrig fået vores bil omregi-
streret fra Zambia til Zimbabwe, men kørte på zambiske nummerplader. Det var fuldt lovligt, når blot vi 
registrerede ind- og udkørsel ved grænseovergangene, og det gjorde vi naturligvis. Det ville derfor være 
det nemmeste, hvis vi solgte vores bil til en zambier, og det kunne da lige så godt være vores ven, den 
indiske forretningsmand. 

Så derfor kørte vi til Lusaka, kontaktede den indiske forretningsmogul og spurgte ham, om han stadigvæk 
var interesseret i at købe vores bil. Det var han da. Vi forhandlede lidt om prisen, det gør man i de lande, 
det skal ikke være for let, men til sidst blev vi enige om en fair pris, og vi aftalte at vi skulle aflevere bilen 
dagen efter og have pengene udbetalt. Han ville gerne betale halvdelen med en check og den anden 
halvdel kontant. Det havde vi ikke noget imod. Der var blot det lille problem, at kursen på zambiske 
kwacha var meget lav i forhold til både US-dollars og stort set alle andre valutaer, så halvdelen af beløbet 
betalt kontant med små sedler var mange sedler. Rigtig mange sedler. De fyldte en hel Fjällräven rygsæk. 
Bogstavelig talt.  

Da handlen endelig var overstået, og vi have fået checken med halvdelen af beløbet og fyldt rygsækken 
med den anden halvdel i små kwacha-sedler, havde bankerne lukket, så vi kunne først få indsat beløbet i 
banken dagen efter. Vi boede hos et andet frivillig-par om natten efter salget, og jeg sov bogstavelig talt 
med Fjällräven under hovedpuden. Kriminaliteten var høj i Lusaka i 1990. Man låste altid alle sine bil-
døre under kørslen, man stoppede ikke for rødt lys og man gik ikke ud om aftenen. Det gjorde vi så godt 
nok alligevel en aften, lige efter vi var kommet til Lusaka, hvor vi havde været til fest hos en af mine kol-
leger og som boede ikke så langt fra vores hus. Det gik godt, men mine kolleger var noget rystede, da jeg 
fortalte det til dem. Dengang, lige efter vi var kommet til byen, vidste vi ikke bedre. Det kom vi til, men 
det er en anden historie. Tilbage til bilsalget. 

Jeg sov ikke alt for godt om natten. Det er faktisk ikke særlig behageligt at sove med en Fjällräven under 
hovedet og samtidig ligge og lytte efter mistænkelige lyde. Men alt gik godt. Pengene var i behold næste 
morgen, så vi kørte i banken med check og kontanter. Her skulle de mange kwacha i små sedler tælles. 
Det foregik manuelt. Sædvanlig procedure med 10 ad gangen og den 10’ende seddel på tværs over de 
andre 9. Hver gang, der var 10 bunker med 10 sedler, blev de bundtet sammen med en elastik rundt om. 
Det tog lang tid. Det tog faktisk 45 minutter at tælle. Vi var enige om det totale beløb ved enden af op-
tællingen. Heldigt. For ellers skulle den stakkels bankmand have været i gang igen. 

Jeg tror nok, vi fik en rimelig god pris for bilen. Lidt mere end vi havde givet. Til gengæld tabte vi på at 
sælge vores sidste bil i Tanzania, da vi rejste hjem i 2003. Og så gik det vel nogenlunde lige op. Det var 
markedet, der bestemte. 

Sådan er det ikke i Danmark. Her 
er det selvfølgelig også markedet, 
der bestemmer, hvor meget man 
kan sælge sin brugte bil for, men 
én ting er sikker, det er et lavere 
beløb, end man gav for den.  

Tilbage til Husby. I dag gik dagen, 
som onsdage normalt går. Vi lø-
ber en tur, gps-uret måler vores 
distance og tid, og hjemme igen 
uploader vi til Garmin Connect.   

Dagens løbetur i Husby Plantage 
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4. marts 2021 – Vi har besøg 

Vores niece Berit er kommet på besøg langvejs fra. Med tog hele vejen fra Nørrebro. Vi hentede hende i 
Holstebro, på stationen, selvfølgelig. Derefter gik vi en tur ned igennem byen. Først og fremmest for at 
finde byens mest berømte skulptur ”Maren å æ woun”, som de lokale kalder den. Kunstneren er Giaco-
meti og skulpturen hedder egentlig ”Kvinde på kærre”. Da den i sin tid blev anskaffet til byen, skabte den 
godt nok nogen furore blandt de lokale borgere i byen. De syntes bestemt, den var for dyr og for bette og 
noget underlig noget. En lokal skrøne fortæller, at folk kom med madpakker til hende, sådan ligesom for 
demonstrere, hvad man mente om det magre gespent, som byrådet havde fået indkøbt. Senere er det da 
gået meget godt. Nu er ”Maren å æ woun” vurderet til mange millioner, hvorfor hun står på en plade, der 
sænkes i jorden hver nat. Hun står op hver morgen kl. 10.00. 

Da vi nu var i byen, gik vi en tur rundt og så nogle af de andre kunstværker, som fremsynede byrødder i 
tidens løb har anskaffet til glæde og fornøjelse for lokale holstebroere og besøgende turister. Holstebro 
har jo i mange, mange år været kendt som en kulturby, bl.a. med Odin Teateret som et af de mere kendte 
institutioner. 

Der er frostvejr om natten. Det sås tydeligt på hybriden i morges, der var smukt dekoreret med frossen 
voks fra bilvasken forleden dag. Og så sluttede dagen med et fabelagtigt syn af stjerner og mælkevej i den 
frostklare nat. 

Kultur-tur i Holstebro 
i bidende kulde 

Den mest berømte er 
”Maren å æ woun” 
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5. marts 2021 – Den uendelig lange strand nord for Thorsminde 

Den lille fiskerby Thorsminde ligger mellem æ haw og Nissum Fjord. Slusen regulerer vandet, sommeti-
der så vandet kan løbe ind i fjorden og andre tider, som f.eks. i dag, er der for meget vand i fjorden, og så 
løber vandet udi havet. 

Efter slusen i Thorsminde går stranden uendelig langt nordpå, så langt så øjet ikke kan se enden på stran-
den. Vi ved den er der, for ved Thyborøn løber Limfjorden ud i Vesterhavet. Vi gik 2,5 km mod nord, og 
kunne egentlig godt se, at Bovbjerg Fyr kom nærmere, eller rettere at vi kom nærmere Bovbjerg Fyr. Men 
det var stadig langt væk.  

Tilbage i Thorsminde indtog vi vores medbragte madpakker ved Strandingsmuseum Sct. Georges, et fint 
sted med borde og bænke. Museet var naturligvis, og desværre, lukket, men det vidste vi godt i forvejen.  

Vi så mange forskellige væsener på turen, bl.a. et par brætsurfere, en del evindelige måger, en grå fugl af 
ubestemmelig race, en død meget stor fisk (kunne godt have været en lange, men var det ikke), to knop-
svaner, tre strandløbere og et par strandrensere.   
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5. marts 2021 – Ved isranden ved Bovbjerg 

Efter traveturen ved Thorsminde strand og frokosten gik turen videre mod nord, denne gang i hybriden, 
op til Bovbjerg Fyr, hvor vores næste strandtur fandt sted. Ned ad trappen med de 242 trin, intet problem 
nedad, og egentlig heller ikke opad for os, for vi havde planlagt at gå ad stranden ned mod den næste 
trappe ved Trans Sogns Kirke. Den ligger smukt på en klint højt over havet og har heldigvis ikke flere end 
109 trin. Det samme gør Bovbjerg Fyr, blot endnu højere end kirken. Fandt vi ud af ved tælle antallet af 
trin på trappen op til kirken.  

Fra Trans Sogns Kirke fulgte vi den kombinerede cykel/gangsti på toppen af klinten. Halvvejs fandt vi en 
planche, der fortalte, at lige her stoppede isen i den sidste istid for omkring 25.000 år siden. Nord for var 
klinten af ler, men syd for sand. Man kan kunne tydeligt se det nede fra stranden på de mange lerskred, 
der havde fundet sted. 

Vi havde købt fisk i Thorsminde til dagens middag. Lange hed den, vi kendte den ikke, havde aldrig hørt 
om den. Den var faktisk meget delikat, så det kan bestemt godt gentages.  

Fra Bovbjerg Fyr og stranden 

Strandløbere og strandrensere 
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6. marts 2021 – Repræsentantskabsmøde hver for sig 

Dansk Orienterings-Forbund skal efter lovene hvert år afholde repræsentantskabsmøde den første lørdag i 
marts. Det skulle være i dag. Sidste år nåede vi at samles fysisk inden lock-down. I Idrættens Hus. Det 
gjorde vi ikke i år.  

Det blev en speciel oplevelse, repræsentantskabsmøde hver for sig. Men hvorfor ikke, når man kan have 
fællessang hver for sig, kan man vel også have repræsentantskabsmøde hver for sig. Så det blev det. 

Jeg sad i huset i Husby og fulgte og pippede en lille smule med, mens Anne Marie og Berit gik en lang tur 
i Husby Klitplantage. 

Efter frokost var det min tur til at komme ud i luften. Vi tog til Ringkøbing for at se en helt speciel og fak-
tisk også berømt skulptur, Survival of the Fattest, af Jens Galschiøt, dansk multikunstner.  Man kan læse 
mere om skulpturen på wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Survival_of_the_Fattest). 

Det var bidende koldt, så det blev en kort tur, men vi nåede da at se facaden af Hotel Ringkøbing, Kaj 
Munks hyldestdigt til Ringkøbings klokker, den gamle vandpost, der blev genopsat i 1943, og endelig 
Miss Ringkøbing af Prins Henrik. 

På vejen tilbage fra Ringkøbing til Husby smuttede vi lige forbi Tvind-imperiets hovedsæde uden for Ulf-
borg for at se Vindkraftværket Tvindkraft, altså Tvindmøllen, der var verdens første rigtig effektive vind-
mølle. Den startede med at køre rundt og producere elektricitet i 1978, og den kører stadig. Det gjorde 
den så ikke lige i dag. Af en eller anden grund. Uden tvivl. For de stoppede den vel ikke, blot fordi de 
hørte, at vi ville komme forbi og kigge. 

 

 

  

Udflugt til Ringkøbing og Tvindmøllen 
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8. marts – Metropolen genbesøgt 

Jeg havde en aftale med min hudlæge om en konsultation mandag den 8. marts kl. 10.40. For et års tid 
siden fik jeg fjernet en godartet cancer på mit venstre ben. Det har jeg gået til kontrol med siden, først 
efter 3 måneder, derefter et halvt år og en slat. Slatten på grund af vores nomadetilværelse. Den gode ny-
hed herom er, at jeg blev frikendt. Intet har bredt sig. Nu har jeg en tid igen om et år.  

Da vi nu alligevel skulle til hovedstaden, fik Berit et lift, så hun slap for den lange togtur fra Holstebro. Vi 
tog den lange tur fra Husby til hovedstaden søndag. På vejen var vi lige rundt om Egedal for at se til vores 
nye hus, som vi flytter ind i på onsdag. Det var en positiv oplevelse, det vandt ved nærmere bekendtskab. 
Det skal nok blive til en rart hjem, når vi har fået pakket alt vores habengut ud og stillet på plads. Vi fik 
også hilst på nogle af naboerne, som naturligvis var interesserede i at se, hvad det var for nogle starutter, 
der skulle flytte ind om et par dage. Vi dikkede-dikkede pligtskyldigt deres hunde, dem der nu havde 
hund med i snor. 

Efter Egedal gik turen mod København. Her droppede vi Berit på Nørrebro og kørte Anne Marie til læse-
gruppemøde, som hun havde fået organiseret, da hun alligevel var i staden. 

Vi havde indlogeret os på Radisson Blu med den fabelagtige udsigt ud over København. Det er en flot by, 
vores hovedstad, når man ser den fra oven. 

Mandag formiddag gik med besøg hos hudlægen. Selv om vi ikke helt havde glemt, hvor svært det er at 
finde en p-plads på Frederiksberg, men var alligevel noget overraskede over sværhedsgraden. I sammen-
ligning er Jylland noget nemmere. Sidste stop inden retur-rejsen var Valby, hvor mine sommerdæk (på 
hjul) har været på hotelophold hos Toyota.  

Det er de ikke mere. Nu ligger de hos AT Biler, den lokale Toyota-forhandler i Horsens. Om en god må-
neds tid bliver de byttet om med vinterdækkene, der lige nu sidder på hybriden.I disse Corona-tider er 
morgenmad på Radisson take-away, så breakfast blev indtaget i vores ”Room with a View” på 22. etage. 
Flot. Vi spiste, hvad vi kunne klare og tog resten med til frokost på vejen tilbage til Husby. 

  

Udflugt fra 22. etage på Radisson Blu 
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8. marts – Sen eftermiddagstur på den gule sti 

Vi nåede tilbage til huset i Husby i tide til, at vi kunne nå en lille travetur i plantagen. Fulgte den gule 
rute, der bl.a. går forbi Brejdablik med fundamentet til det tårn, som ikke er der mere og Kippes Træ, som 
vi stadigvæk ikke ved, om vi har set. Vi har rigtig mange store gamle træer, der blot ligger og henfalder, 
men om det er Kippes, vi har set, ved vi endnu ikke. 

Det er den meget fin del af skoven, den der ligger helt oppe mod landevejen og kirken. Den er meget va-
rieret og har vel også været begunstiget af at ligge i læ fra de træer, der står tættere på havet. 

  

Aftenstemning i Husby Klitplantage 
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9. marts – Sidste dag som nomader 

Nu er bilen pakket med de mest nødvendige ting og sager, som vi har haft med os fra sted til sted gen-
nem de 6 måneder og 9 dage, vi har været nomader. Det har været en meget fin oplevelse og stærkt va-
nedannende. Jeg er ret sikker på, at det om fire uger vil trække lidt i vores pakke-muskulatur, hvis vi har 
en sådan. Måske skulle vi smøre en madpakke, fylde bilen med et par tasker eller tre og tage på rundtur 
et sted i nærheden af Horsens. Samsø kunne være en mulighed. Eller Endelave. Vi finder på noget. Måske 
ender det blot med en vandretur i Hansted Skov. Og det er heller ikke at foragte. 

Selv om det er lidt trist at tænke på, at nomadetilværelsen er slut for denne gang, er det også spændende 
at skulle starte en ny bosætnings-event. Vi har prøvet det så mange gange før, og det er altid en ople-
velse.  

Vi har tænkt en del over, hvordan vi 
skal få indrettet huset. Noget af det 
er nemt nok. Vi skal have et perma-
nent kontor igen, som en tiltrængt 
forandring i forhold til de spise-
bordsender vi har brugt som kontor 
det seneste halve års tid. Det bliver 
spændende at se, om der er plads til 
vores senge i soveværelset, eller vi 
bliver nødt til at pille skabslågerne 
af for at komme i klædeskabene i 
soveværelset. Det sidste værelse vil 
vi hovedsagelig bruge til gæstevæ-
relse. Og opbevaring, i hvert fald i 
starten, af de ting og sager, som vi 
ikke lige kan finde plads til andre 
steder. Køkkenet giver sig selv. Ska-
bene bliver fyldt med køkkenting. 
Om der er plads nok, vil vise sig. Vi 
havde et stort køkken i Sarepta, og 
det er lidt svært at vurdere, om der 

er mere eller mindre plads i Egedal. Hvis ikke, må vi afholde et carport-salg af det, der ikke er plads til.  

Stuen er vi nok nødt til at møblere om nogle gange, inden vi finder den endelige planløsning. Og lam-
perne bliver da også en udfordring. Det er ikke alle steder i loftet, vi må sætte skruer i. Slet ikke direkte i 
loftspladerne.  

I dag sluttede vi af i Husby Klitplantage 
med en løbetur på 6,4 km. Den sædvan-
lige. Ned ad stien gennem skoven, krydse 
grusvejen, huske at se efter biler inden 
passage, fortsætte forbi Nøgenbjerg, 
skære et hjørne af den lange vej ned om 
p-pladsen ved Græm Strand, et par hund-
rede meter på grusvejen, huske at se efter 
trafikken, første til venstre og så til højre 
og til sidst til venstre en gang til, så når vi 
da frem til indkørslen til badesøen, som 
vi ikke kaster os ud i, hverken indkørslen 
eller søen, vi drejer til højre og fortsætter 
ad Raketvejen (det hedder den, ved ikke 
hvorfor) mod nord op til Langelinie, som 

vi så følger hele vejen til Bundgaardvej, hvor vi drejer til højre ned mod Græmvej. Her går det mod syd. 
Når vi når Græmvej, drejer vi til venstre og løber således mod øst, indtil vi når tilslutningsvejen til vores 
hus. Og så er vi hjemme igen. Hvor bogfinken kom på besøg i eftermiddag. 

Plantegning af huset i Egedal 


