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22. december 2020 - Juleforberedelser 

Julen nærmer sig, og vi er flyttet endnu engang. Vi er i Nykøbing Falster for at holde jul sammen med Bo-
dil. Det har vi gjort de seneste fem år, i et sommerhus ved vestkysten, den danske altså, men i år bliver 
det hjemme hos Bodil.  

Vi forlod Tåsinge B&B i går morges i så god tid inden færgen til Tårs på Lolland, at vi nåede at genbesøge 
Tranekær Skulpturpark. Denne gang i tørvejr. Det satte vi stærkt pris på. Jorden var blød og fugtig fra 
mange dages regn, men himlen artede sig. Ingen regn denne gang. Mener også, at vi har fået vores andel 
af Tranekær-regn ved en tidligere lejlighed.  

Der var ikke mange med færgen fra 
Spodsbjerg til Tårs. God plads til at 
holde afstand. Der var heller ikke kø 
ved afspritningsautomaterne. Kaffen 
var derimod ikke noget at skrive 
hjem om. Fik en stor capuccino med 
3-dobbelt shot. Det var lidt svært at 
afgøre, hvad det var, de havde bryg-
get de tre shots af. Etiopisk arabica 
var det i hvert fald ikke. 

På den anden side af Langelands-
bæltet tog vi lige en afstikker til Fre-
deriksdal Vinery for at købe dessert-
vin til ris til alle mand. Sidst på efter-
middagen nåede vi Nykøbing F. i 
god behold. 

Dagen i dag er gået med juleforbere-
delser. Tog til Centerkiosken for at 
hente de tilsendte julegaver til fruen. I år er ALT købt på nettet og bestilt til levering hos Bodil. Eller ret-
tere den nærmeste pakkeshop. Pakkerne er nu i hus. På samme tur fortsatte vi mod Silvan og købte jule-
træ. Det købte vi godt nok ikke på nettet, men fysisk hos juletræssælgeren uden for Silvan med mund-
bind, afspritning og afstand. Altså ikke til træet, men til sælgeren og de andre kunder. Træet blev båret 
hjem med god afstand mellem for og bag. På træet. 

Siden vi kom hjem fra Afrika i 2003, har vi holdt traditionel dansk jul, med ris, med and, med juletræ, 
med levende lys, med knas, med rødvin og dessertvin, med kaffe og avec og dans omkring træet. De se-
nere år er det dog ikke blevet til megen dans omkring træet. Vi kan ikke rigtig nå rundt længere. Forpustet 
bliver vi også efter den første ”Julen varer lige til påske…” Kanske anden ligger lidt tungt i maven, og 
kanske at det krævede for mange portioner ris til alle mand, inden mandelgaven kunne overrækkes til 
den heldige vinder. Der var så lige dengang, vi var på Antarktis og fejrede jul på bagdækket af det gode 
ekspeditionsskib Polar Star, det var naturligvis ikke en traditionel dansk jul, men det er en anden historie.  

Vi har ikke været i kirke Juleaften i efterhånden mange år. Ihukommende den f…s ballade, der er om 
årets julegudstjenester, holder vi os væk igen i år og giver plads til andre. Vi kender i øvrigt heller ikke 
den lokale præst. Der er ingen grund til at løbe samme risiko som dengang i Stenbjerg Kirke.  

Det må nok have været omkring 2008. VI havde lejet et feriehus til hele familien i Vorupør, og min den-
gang 88-årige mor ville gerne i kirke Juleaften. Det var OK med os. Vi skulle alligevel køre hende til kir-
ken. Den nærmeste kirke lå i Stenbjerg. Det er lidt tæt på havet, og Indre Mission har gode kår på de kan-
ter. Der var julegudstjeneste om eftermiddagen i tide til, at vi kunne nå tilbage til feriehuset, så min søster 
kunne nå at få tilberedt middagen. Hun har været ansat i køkkenet på Thisted Kaserne, så hun var den 
nærmeste til at stå i spidsen for medlavningen. Vi andre pyntede bordet. Det blev pænt. Ja, maden blev 
da også god. 

Julegudstjeneste i Stenbjerg Kirke er noget særligt, kan jeg godt røbe. Det blev det i hvert fald for os, den-
gang i de sene 00’ere. Vi kom til tiden, ikke for tidlig, ikke i for god tid, men dog i tide, inden kirkens 
klokker satte gang i kirkens kirkeklokker. Vi havde ikke lige gennemskuet, at Julegudstjenesten på de 
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kanter er det vigtigste ved julen, så da vi dukkede op, var kirken stort set fyldt. En kirkedør kan ikke åbnes 
uden at gøre støj, så alle kirkegængere vendte sig som på kommando for at se, hvem der formastede sig 
til at ankomme så sent, umiddelbart inden gudstjenesten startede. Det var altså os. Jeg skal love for, at vi 
blev nidstirret, da vi gik ind i kirken. Gudstjenesten startede egentlig fint nok, med smukke salmer, som 
julegudstjenester jo skal starte. Intet overraskende. Havde vi stoppet ved salmesangen, havde det været 
fint nok. Men nu er det jo sådan, at en gudstjeneste ikke er en gudstjeneste uden en prædiken af præsten. 
Således også her. Præsten holdt en prædiken, som vi ikke havde oplevet før. Og heller ikke siden. Jeg 
troede, julen var glædens fest, men det koncept holdt tilsyneladende ikke i det indremissionske samfund i 
Stenbjerg. Bål og brand og tænders gnidsel var budksabet. Og så havde vi i øvrigt at holde os langt væk 
fra vin og spiritus og andet syndigt tam-tam. Pastoren ville i øvrigt også se os igen dagen efter, Juledag, og 
2. juledag og 3. juledag og dagen efter og Nytårsaftensdag og Nytårsdag, for den sags skyld.  

Således åndelig styrket tog vi tilbage til julestemningen i feriehuset i Vorupør. Hvis jeg husker ret, skyl-
lede vi oplevelsen ned med et glas vin eller to. Både før, under og efter middagen. 

Her i Nykøbing F. bliver det mere stilfærdigt, men nok så hyggeligt. Anden er klar til stegning, de små 
kartofler klar til kogning, sukker og smør klar til bruning, rødkålen parat til at blive skåret i skiver og tilbe-
redt, risen klar til kogning, fløden klar til piskning, den hele mandel klar til smutning, og de andre til snit-
ning, græskarret myrdet med en Fiskars sav, juletræet sat på fod og pynten sat frem, og sådan kunne jeg 
blive ved, men det vil jeg nu ikke denne gang. 

 

  
Juletræet bæres hjem 
fra Silvan 

Et græskar, der skal bruges til 
Lillejuleaftensmiddagen myrdes 
med sav og økse. 
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24. december 2020 - Jul i det lille Nykøbing hjem 

Så blev det juleaften. Alt var klart. Anden i ovnen, de små kartofler kogt og pillet og klar til bruning, de 
hvide kartofler skrællet og klar til kogning, rødkålen var allerede skåret dagen før, kogt og smagt til med 
ribssaft og endda testet Lillejuleaften, ingredienserne til sovsen stillet frem, rødvinen åbnet, risteallemand 
pisket sammen og på køl med den hele mandel og de mange småstykker, kirsebærlikøren på plads, jule-
træet pænt pyntet, gaver under træet parat til uddeling og udpakning og beundring over alle de gode 
ideer, som giverne havde udvist i valget af julegaver, CD-skiven med julesange klar til afspilning i CD-
afspilleren, knas i skåle, julebordet dækket med det fineste porcelæn på husets flotteste (og vist nok ene-
ste) juledug, bestik på plads ved tallerkener, glas til vand, vin og likør linet op, og sådan gik forberedel-
serne med at gøre det hele klart til den store aften. 

Nu var det ingen sag af samle trådene. Sukker og smør på panden sammen med de små kartofler, med 
tålmodighed brunet til perfekte brunkartofler, sovsen tillavet af andefedt og andesky og fløde, anden par-
teret og smukt anrettet og draperet med brune og de hvide kartofler, rødkålen lunet, sovsen varmet og så, 
ja hvad så, jo en sang:  

 

 

 

Herefter gik det slag i slag, i 
bedste danske juletradition. Da 
anden var fortæret, eller ”for-
tæret” er nu en tilsnigelse, vi 
tre kunne ikke fortære en hel 
3-kilos and, så der var rester 
nok til flere dage, men altså da 
vi var igennem anden, kastede 
vi os over ris-a-la-manden. 
Mandlen havde naturligvis 
gemt sig i den sidste portion, 
men fundet blev den, og vi 
sørgede naturligvis for, at den 
yngste vandt. Anne Marie fik 
mandelgaven.  

Så var det tid til gaveuddeling 
og udpakning. Fine gaver til 
alle. Intet skulle byttes. Hvem 
har i øvrigt behov for at bytte 
et kilo chokolade? Nå, det var 
nu ikke kun kulinariske lække-
rier, der blev fordelt, men også 
gode bløde pakker. Jeg fik 
f.eks. et par nye løbebukser. Af 
Anne Marie. Jeg mente godt 
nok ikke, at de gamle var ud-
slidte, men nu har jeg et par 
nye. De gamle kunne ganske 

Ode til anden 

Så kom da anden ind, 
flot med sit sprøde skind, 
smukt rettet an(d) på et fad, 
sikke dog dejlig mad. 
Julen er ikke det værste, vi har, 
og om lidt er sovsen klar. 
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vist ikke længere lynes i benene, så den nederste del af hvert ben hang og flagrede, når jeg løb, men 
skulle det nu betyde noget, jeg løber alligevel ikke så hurtigt, så de gamle kunne nu godt have klaret et 
par sæsoner mere. Men det skulle ikke være. Det er ellers nogle fine nye løbebukser, jeg har fået, og de 
passer mig, så jeg er alligevel glad for dem. Jeg glæder mig også til at prøve dem af. Eller på, altså. Og de 
gamle kan nok bruges til pudseklude. 

Bodil fik i øvrigt en engel, fremstillet af Corona-mundbind. Den fløj direkte op på juletræet. En fin 
anvendelse af mundbind. Men brug nu kun de nye til de formål. Eller sprit de gamle grundigt af med 
80% etanol. 

En herlig juleaften fik sin ende og vi gik glade - og mætte - i seng. 

  

Juletræet i al sin glans 
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25. december 2020 - Juledag i flot solskin ved Bøtø 

Juledag vågende vi, som resten af landet, op til strålende solskin, så vi startede hybriden og tog en for-
middagsvandring i Bøtø-skoven med vilde heste og højlandskvæg. De var nu ikke i samme del af skoven 
som os, men pyt, vejret var flot, stedet smukt og kunne egentlig lige så godt have været savanne i Afrika. 
Vi kiggede forgæves efter giraffer, men fandt i stedet en farverig flagspætte flittigt hakkende i en udgået 
tyk gren af et træ. Det var såmænd lige så godt.  

Vandring på diget er heller ikke at foragte. Især ikke, når solen står flot og skarp på sydhimlen ude over 
Østersøen. Højt op over horisonten kommer den ikke på denne tid af året, men flot var den. Og skarp. 

Appetitten var således vendt tilbage før julefrokosten. 1. juledags frokost er for os lige så utraditionel, som 
juleaften er traditionel. Vi får hverken sild, fiskefilet, æg og rejer, tarteletter, flæskesteg, leverpostej, medi-
sterpølse, julekål, gammelost eller alt det andet, som hører sig til en traditionel dansk julefrokost. Nixen 
bixen. Anne Marie har for nogle år siden fundet en fin opskrift på en utraditionel og vegetarisk julefro-
kost. Den faldt lige i vores smag den første gang, hun serverede den, og siden dengang er det derfor Anne 
Marie, der står for tilberedningen. Hvad det er? Det er grønkålsgratin i fillodej i portionsskåle og hertil 
både af søde kartofler, stegt i ovn i andefedt. Nu er det jo så heldigt, at vi som regel ikke går ned på man-
gel på andefedt, den ingrediens er altid klar fra den foregående aftens andestegskalas. Om vi bliver 
mætte? Så rigeligt. Og man må gerne drikke snaps til. 

Man skal i øvrigt passe på med at servere alternative retter til jul. Har jeg lært på den hårde måde. I vores 
5 års vegetarperiode i midten af 80’erne kom vi engang til at invitere mine forældre til juleaften med ve-
getariske retter på menuen. Hovedretten var nøddesteg. Det faldt ikke i god jord. Det var ellers meget 
lækkert. Risalamanden rettede dog lidt op på det generelle indtryk. 

Nu er vi ikke længere rendyrkede vegetarer. Det stoppede, da vi kom til Zimbabwe i 1989. På det tids-
punkt var Zimbabwes farmere nogle af verdens bedste kødkvægproducenter. Så vi skiftede ret hurtigt fra 
at være fuldtidsvegetarer til kun at være deltids-ditto. Det har vi været siden. 

 
Bøtø Skoven 
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26. december 2020 - Stille dag i Nykøbing 

Vi havde besluttet os for at blive i Nykøbing 2. juledag og få alt vores vasketøj vasket, tørret og strøget, 
inden vi flyttede til næste destination i Svanninge Bakker. Bodil havde generøst stillet sine vaskefaciliteter 
til rådighed. Det gik dagen så med. At vaske, tørre og stryge tøj. Vi nåede dog også en god times vandring 
i Nykøbings gader og stræder. 

Roekampagnen er i fuld 
gang på Lolland og 
Falster. Masser af sorte 
marker på landet, 
masser af roebunker på 
de sorte marker, utallige 
store lastbiler, tungt 
lastet med roer, der 
triller ind på 
oplagspladsen ved 
Nykøbing Sukkerfabrik, 
eller som den nu hedder 
på moderne nudansk 
Nordic Sugar. Og 
tomme ud den anden 
vej. 

Vi har efterhånden 
været mange gange i 
Nykøbing og set den 
karakteristiske hvide røg 

over byen, når roekampagnen er i gang. Røgen er vist mest damp, men der er dog alligevel en 
umiskendelig lugt af roer og sukker, når man kommer inden for røgens rækkevidde. Det er godt nok for 
byen og bønderne og landet og økonomien. Lolland er jo ikke landets rigeste kommune, så 
roekampagnen er absolut en vigtig økonomisk aktivitet. Er jeg sikker på. 

Vi tog ogå lige en rundtur i den indre by og så gamle huse, som vi faktisk ikke havde set før. 

Vi pakkede det meste af bilen i. løbet af lørdag, så vi ville være klar til afgang søndag formiddag. Der var 
varslet regn, og det er altså ikke så sjovt at pakke bil i regnvejr. Eller sætte cykler på cykelhængeren. Det 
kan man godt blive ret våd af. Vi håbede også på, at stormen ikke ville så voldsom som varslet. Stærk 
storm fra syd op igennem Langelandsbæltet og en bette færge med plads til en snes biler ville ikke være 
en god kombination, så Langelandsfærgen kunne godt være i farezonen. 

Det ville vise sig dagen efter. 

Det gamle Nykøbing Falster 

Roekampagnen er i fuld gang 


