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Road-trip i Danmark 

Vi solgte vores andelslejlighed den 1. september 2020, og inden vi fandt en ny bolig, besluttede vi at tage 
på road-trip i nogle af de egne i Danmark, som vi ikke kendte så godt.  

Det gjorde vi så. Vi lejede feriehuse, det var ikke så svært, og så boede vi 4 uger her og 4 uger der. 

Vi gav os selv 4-6 måneder som nomader. 

Det viste sig imidlertid at være mere vanedannende, end vi havde troet, så vi havde faktisk booket huse 
til et års tid. 

Men så var det, at vi fik et tilbud om at leje et hus i Egedal ved Horsens, et hus som vi havde haft kig på 
siden maj måned.  

Og så endte det alligevel med at blive 6 måneder og en lille slat.  

Det her er beretningen om vores nomadeliv i efteråret og vinteren 2020 - 2021. 

 

 

Ruten 

• 31. august – 26. september 2020: Havneby, Rømø 

• 26. september – 24. oktober 2020:  Broager, Sønderjylland 

• 24. oktober – 21. november 2002:  Bryrup, Midtjylland 

• 21. november – 19. december 2020: Fuglsø, Mols 

• 19. december – 21. december 2020:  Strammelse, Tåsinge 

• 21. december – 27. december 2020:  Nykøbing Falster 

• 27. december 2020 – 16. januar 2021: Svanninge, Sydfyn 

• 16. januar – 13. februar 2021: Pøt Strandby, Østjylland 

• 13. februar – 10. marts 2021: Husby, Nordvestjylland 
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31. august 2020 - Vi er flyttet....... 

Alt bohave, bortset fra det vi kan have i bilen og vores cykler, som hænger bag på, er nu opmaganiseret 
et sted ude i Hvidovre. Stamholmen er det vist. 

Vi er på Rømø. I et lille 2-etagers rækkehus. Med 3 små værelser, hvor vi sover i det største. Det 
næststørste bruger vi som "walk-in closet". I det mindste står cykel-anhængeren. Hedder det i øvrigt det?  
Vi har køkken og bad, vi har terrasse med kuglegrill. Ikke verdens nyeste, men måske virker den, og vi 
har fred og ro og højt til himlens fugle. Som her på øen flyver ved egen kraft. 

Vi har også en vaskemaskine. Den har vi endnu ikke fået til at virke, men Feriepartner Rømø har lovet at 
sende en tekniker i morgen. Måske lykkes det at få den fikset.	 
Vi har til gengæld ingen opvaskemaskine, men en børste og et par gode hænder, der klarer det manuelt. 
Vi har heller ingen tørretumbler, men et stativ som tøjet kan hænges op på. Vi har klemmer med fra 
storbyen. Ilse Jacobsen's, I ved, de der hvide arkitektegnede. Uden rustent metal, udelukkende plastic. 

Vi gik en tur til byen i formiddags. Vi skulle handle, fandt Dagli' Brugsen og fiskehandleren på havnen. 
Det første, der slog os, var stilheden. Ingen trafikstøj, ingen biler over for rødt lys, ingen cykler på 
fortovet, men blot stilhed. Og mørkt er det om natten. Bælgmørkt. Kan se stjernerne i Mælkevejen. 

Nomadelivet er begyndt. 

 

  
Udsigt fra huset på Rømø Anne Marie løser sudoku i solen 
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2. september 2020 - Et lille hus på prærien .... 

Er det vel ikke, men alligevel. Vi har udsigt til golfbanen, den er overvejende flad, så vi kan kigge over 
den og se, når vindsurferne er på vandet. Med en god zoom kan vi også følge med i spillernes score-card. 
Næsten. 

Huset, ja huset, tjah. Det har vaskemaskine. Den virker ikke. Vi er blevet lovet, at ejeren skifter den på 
lørdag. Terrassedøren er mælkehvid. Det skyldes en punkteret rude. Nu har vi hidtil været begunstiget af 
solskin, så terrassedøren	har	nærmest	stået	åben	hele	dagen.	Når	vi	har	været	hjemme.	Og	når	vi	er	
ude,	er	det	såmænd	ligemeget.	Og	når	det	nu	begynder	at	regne	fra	i	morgen	eftermiddag,	kan	vi	nok	
alligevel	ikke	kigge	ud	på	golfbane-prærien. 
Køleskabets nederste skuffe i døren har en svaghed, så rykker man lidt hårdt i døren, ryger flaskerne ud 
på stengulvet. Ingen rigtig katastrofale følger endnu, kun en halv flaske vin spildt. Men man skal jo ikke 
"græde over spildt vin" - eller er det mælk.	 
Læselampen over den højre side i dobbeltsengen (Erik's side) har det med at falde ned. Kan ikke 
repareres, siger service-teknikeren, som vi nu har haft på besøg 2 gange. Husets ejer skal skifte. Om det 
bliver lørdag, samtidig med vaskemaskinen, er vel tvivlsomt. Nå, men, Erik skal jo blot huske ikke at 
stikke fingrene utilsigtet op i lampen, så det går vel. 

Men vi har det fint. Vi er blevet ret gode til at vaske op i hånden. Og åbne køleskabsdøren forsigtigt. 

Vi var i Toftum, 10 km nordpå i går for at se Kommandørgården. Nord-modvind hele vejen mod nord, og 
minsandten om ikke vinden var vendt rundt, delvis i hvert fald, på hjemturen.	 

 

 

 

Udsigt fra huset på Rømø til golfbanen Endnu et kig til golfbanen 

En surfer på stranden kommer til syne Mere golfbane-kig 
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Øens eneste (?) lyskryds voldte os en del problemer. Den dobbelte cykelsti ligger på vestre side af 
landevejen og fortsætter efter krydset på vestre side. Her er der dog et hegn, der spærrer for den direkte 
adgang, så i krydset går man først over mod øst (ved grønt, naturligvis, det er jo ikke Frederiksberg), 
afventer grønt og går derefter mod nord på østsiden. Sikkert og vel ovre på den anden side, venter man 
på, at trafikken stilner af (det tager ikke såååå lang tid, det er jo ikke Frederiksberg) og derefter går man 
over på vestsiden af landevejen for at forsætte af den dobbelte cykelsti mod nord til Kommandørgården.	 
Vi nød vores medbragte madpakker i gårdens have, fik et par kopper kaffe og en lækker brownie med 
fløde fra caféen, og så var vi klar til hjemturen i medvind. Eller det troede vi, halvvejs mod syd drillede 
vinden og vendte sig imod os. Bogstaveligt talt. 

I dag testede vi Findveji-poster i Vråby Plantage. En fin tur. 

 

 

  

Cykeltur til Kommandørgården, Tønnisgård Naturcenter og stære på golfbanen 
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3. september 2020 - Så skiftede vejret... 

Inden vestenvindslavtrykkene satte sit præg på Rømø's sydspids, nåede vi lige i aftes at se fuldmånen i 
fuldt flor og Karlsvognen og Venus og Mars og de utallige andre stjerner i Mælkevejen. 

Og I dag inden regnen satte ind, nåede vi rundt på Sydkystens dige på apostlenes heste. Trækfuglene 
samler sig tidlig morgen på golfbanen inden golfkøllesvingerne forstyrrer deres stille fourageren. 

Der er også får. Og et par færger til Sylt. Og strandløver i selvkørende vinddrevne strandløber-vogne i 
rask færd over den brede Rømø´ske Sønderstrand. 

Men nu regner det. En masse		!!! 

 

  

Vandretur på diget med udsigt til Sild-færge, golfere på golfbanen og vipstjert i haven  
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6. september 2020 - Dagene går..... 

Vi har nu været her en god uges tid og er ved at vænne os til at være på Rømø. Vi har været i 
Vadehavscentret, ude at vandre i Kirkeby Plantage, i sol og regn, og på endnu et selv-trænings-o-løb i 
Vråby Plantage. Anne Marie siger, at det er "venlige skove" og det er da rigtigt, åbne, let-gennemløbelige, 
afvekslende. 

Verden er lille. Just som vi stod ud af bilen ved Vadehavscentret i fredags kom der et par pæne 
mennesker hen imod os. Lige i øjeblikket kunne jeg	ikke	genkende	dem,	men	så	gik	det	op	for	mig,	at	
det	var	Ruth's	søster	Asta	og	hendes	mand	Ahmed,	der	havde	begivet	sig	en	tur	på	tværs	af	landet.	
Mærkværdigt,	at	de	lige	skulle	forlade	centeret,	samtidig	med	at	vi	ankom.	Verden	er	lille.	 
Gad vide, hvem vi møder i Ribe, som vi har planer om at besøge i morgen? 

 

  

Vadehavscentret  

Vadehavsbilleder 
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7. september 2020 - Turisteri og drager 

Der var dragefestival i Lakolk i weekenden. Vi nåede at komme med i bagtroppen i dag mandag. Forud 
gik en 5 km vandring på diget på sydkanten af øen i strålende formiddags-solskinsvejr og en meget lang 
cykeltur til Lakolk med de sidste 5 km i strid modvind. Modvinden fik vi god gavn af på hjemturen. Da 
var det jo blevet til medvind, og medvind på cykelstierne er bestemt ikke at foragte.  
Lakolk er meget turistet sammenlignet med Havneby. Egentlig utrolig med så stor forskel med så lille en 
afstand mellem de 2 byer. Kan være, at turisterne bliver draget af dæmningen og glemmer at dreje af 
mod Havneby i syd. Godt for os i syd. Her er fredeligt, ingen fancy iscafeer og kun en smule turisteri af 
de - stadig mange - tyske besøgende.	 
Det blev en aktiv dag. 5 km på gåben og 30 km på cykel. Vi sover nok godt i nat. 

Kortet er fra vores selvtræningstur i går i den venlige Vråby Plantage. 

I øvrigt virker vaskemaskinen nu, så vi har rent tøj til hele kroppen. Maskinens centrifugalkraft er godt 
nok ikke noget at skrive om, men med solskinsvejr lykkes det alligevel at få tøjet tørt.  

Dragefestival i Lakolk 
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8. september – Hen i vejret eller held med vejret 

Begge dele. Nattens vældige regn blev afløst af en morgens lette støvregn, som fortsatte formiddagen 
igennem. Vi tog til Ribe i regn, fandt en p-plads i nærheden af domkirken, i støvregn, havde paraplyen 
med, men ikke så snart var vi inde i kirken, før solen på fineste vis skinnede igennem de gamle 
blyindfattede vinduer og lyste op på Carl-Henning Pedersens smukke alterudsmykninger. 

Vi fik frokost på en fortovsrestaurant, på torvet, ved domkirken, stadig i flot solskinsvejr, carpaccio (AM)	
og hønsesalat (Erik) og vendte derefter næsen hjemad. Tog lige en tur ud til Kammerslusen med. Det 
flotte vejr holdt ud.  

Ind om Skærbæk for at handle i Superbrugsen, med personlige tilbud på smør og vin, så dem tog vi imod. 
Spekulerer på, om de personlige tilbudspriser er de sædvanlige salgspriser, og de ikke-personlige priser 
blot er til for at narre naive "personlige-tilbuds-kunder" som os.	Nå, men hvad, vinen er ganske udmærket 
til prisen, og smørret er fra Tise, så vi er tilfredse. Indtil videre, i hvert fald.  

Ribe Domkirke 
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Kammerslusen 
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9. september 2020 - Og det regnede og regnede og regnede 

Vi have planlagt den 3. selvtræningstur i den venlige Vråby Plantage, men det regnede fra 
morgenstunden. Det regnede også kl. 11, kl. 12, kl. 13, og kl. 14. 

Vi var omklædt fra morgenstunden, men modstod "fristelsen" til orienteringsløb i regnvejr, så vi ventede 
og ventede og ventede på opholds- og helst også solskinsvejr. Det kom kl. 15, og så kom vi endelig i 
skoven. 

En god ting var der ved regnen. Vi fik vasket en maskinvask håndklæder. Maskinens centrifugalkraft er 
ikke imponerende, så vi måtte i centret for at tørretumble. Nødvendigt, hvis vi skulle have en chance for 
at få tørre håndklæder før de mugnede. 

Hvis vaskemaskinen havde været en Tour de France rytter, ville den med det antal omdrejninger, den 
kan præstere, være blevet sat på den første bakke. 

Vi FIK tørre håndklæder ud af anstrengelserne, og vi FIK løbet en fin tur i den venlige plantage, og vi FIK 
kogt sædvanlig onsdagsrisengrød med smørklat og kanelsukker efter løbeturen og vi FIK et glas rosé 
efterfølgende, så alt i alt ikke så dårlig en dag. 

Kortet viser vores vejvalg. Vi fulgte en grøft til post 5, som Anne Marie faldt over - bogstaveligt talt. Hun 
slog sig ikke, og blev heller ikke våd i grøften, som heldigvis var tør. Næsten. 

 

  

Dagens orienterings-selvtræningstur i Vråby Plantage 
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10. september 2020 - Stille dag med sol i Havneby 

Anne Marie var travlt beskæftiget hele formiddagen med sit frivilligarbejde med Nunca Mas, der arbejder 
for bedre forhold for oprindelige folk i Honduras og andre steder.  
Jeg kæmpede mig igennem en 30-40 sider af Peter Øvig's bog om Blekingegade-banden. Egentlig 
interessant nok. Underligt at tænke på, hvad politisk over-overbevisning kan drive en enkelt person 
og/eller en gruppe personer til.  

Uden sammenligning i øvrigt, men alligevel undrer det mig, hvad der har drevet Inger Støjberg af 
politiske grunde til at lyve for folketinget og befolkningen.	 
Nå, men her på øen skinnede solen hele dagen, så vi gik en tur ned til byens butikstorv - sådan et er der 
minsandten, med 5 butikker og en iskiosk - og derefter ud at kigge på fugle, der havde meget travlt med 
at fouragere i vaderne. Der var ebbe, så der var god plads til fuglene. Inden vi kom derfra, var vandet 
begyndt at stige igen. Det gik foruroligende stærkt. 

Det har været solskin hele dagen, en dejlig forandring fra gårsdagens regn. Og vinden løjede af, så vi fik 
et par timer i solen uden for vores lille lejehus med udsigt til rækken af hybenroser, der desværre 
skæmmer udsigten til hede, klitter og himmel. Ærgerligt, at jeg ikke lige havde en le ved hånden, for i så 
fald havde udsigten været re-etableret ret hurtigt. Jeg havde desværre kun en køkkensaks til rådighed, så 
projektet måtte opgives. 

En herlig dag er til ende. 

 

  
Vandretur til byen og havnen 
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11. september 2020 - Vandretur på Tønder Marsk stien 

Vi tog på vandretur 
ude i Guds natur 
fuglene fløj rundt i flok 
thi de var mange nok. 
Vandring er ikke det værste, man har 
rundt i marsk med himmel klar 

For ikke længe siden etablerede man Tønder Marsk stien, 54 km vandring rundt i marsk, på diger og 
langs Vidåen, blandt fugle i træk og græssende får og kvæg. 54 km er nok lige i overkanten af, hvad vi 
kan klare, men heldigvis har man lavet sløjfer af varierende længde. Ja, altså hver sløjfe har selvfølgelig 
sin egen længde, den varierer ikke, men sløjfernes længde er forskellig.  
Vi ville vandre på den grønne sløjfe ved Højer og en halv rød sløjfe tur-retur for at nå ud til Vidå-slusen. 
Og det gjorde vi så. Vi stillede bilen ved Sønderjylland Museums bygning i Højer. Her var der et opsat et 
skilt med teksten: "Velkommen" og nedeunder "Annemette Hoier Jensen m.fl." Det spekulerede vi en del 
over. Betød det mon, at Annemette m.fl. havde vagten på museet, eller betød det, at man bød 
velkommen til en gruppe med Annemette m.fl. som skulle underholdes af Sønderjylland Museum. Vi ved 
det ikke, men uanset det ene eller det andet, så var teksten temmelig misvisende. Dels var museet lukket, 
og dels var der hverken den ene eller anden slags gruppe.  

Nå, men skal heller ikke bryde sin hjerne med spørgsmål, som man alligevel ikke kan finde svar på, så vi 
brød i stedet vores hjerne med at finde den grønne pil, der viste, hvilken vej vi skulle følge til Højer diget. 
Det gik vi så på et par kilometer, og ved Højer Sluse fandt vi en rød pil, der viste os vejen til Vidå-slusen.  

Ved Vidå-slusen skal jeg da ellers love for, at vi kom i lag med de professionelle fugle-kiggere. Den ene 
efter den anden fugle-kigger på stylter med kameraer (ja, altså kameraer på stylter, ikke fugle-kiggere). Jeg 
tror, de på en god dag kunne se, hvornår færgen gik fra Sild til Rømø. Med en opdateret sejlplan ved 
hånden, forstås. 

Vandretur ved Tøndermarsken 
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Anne Marie dristede sig til at spørge en medfølgende hustru, hvad det var, de kiggede efter. Hun (altså 
den medfølgende hustru) så forskrækket på Anne Marie og svarede, at det måtte hun (altså Anne Marie) 
nok hellere spørge en fugle-kigger om. Hun skulle i hvert fald ikke blameres af uvidenhed, Det lykkedes 
Anne Marie at få et svar ud af en af de mere imødekommende fugle-kiggere. Det var skestorke, sagde 
han. Anne Marie fik kikkerten frem og fandt en fin flok på vandet. Diskussionen blandt fugle-kiggerne gik 
i øvrigt på, om de havde set 53 eller 55 skestorke, eller var det mon kun 52?  

Vi forlod fugle-kigger-selskabet, fandt en bord-bænk-kombination, hvor vi nød vores medbragte 
madpakker (1 stk. med laks og mayo og 1 stk. med spegepølse med remo og løg til hver). Hertil en slurk 
Rømø-vand på medbragt flaske. Og en halv müessli-bar. Til hver. Så var det tid at vende næsen hjemad.  

Tilbage på Rømø skulle vi lige en tur ned på Butikstorvet og handle lidt ind i Dagli' Brugsen. Det gik ikke 
stille af. Anne Marie ville have dagens avis. Det blev Jyllands-Posten. Ikke for at læse den, det er ikke 
papiret værd, men de har nogle fine sudokuer. Vel ude af butikken og halvt tilbage til vores Rømø-base 
spørger Anne Marie: "Har du avisen?" "Nej", sagde jeg. "Satans", sagde Anne Marie, hvorefter hun 
stormede tilbage til butikken, med mig halsende langt bagefter.  
Jeg nåede hende (med besvær), da hun kom ud af butikken med Jyllands-Composten i hånden. 
"Klaptorsk", sagde hun. "What?", sagde jeg. "Ja, altså ikke dig", sagde hun, "men kassefyren, som bare 
havde lagt avisen væk, klaptorsk". Således gik vi hjem, jeg stærkt beroligeret. Denne gang var det ikke 
mig, der var en klaptorsk. 

Og så er der godt nyt fra hus-fronten. Ovnen virker. Det lykkedes både at få bagt en fin lakse-gratin, uden 
et ordenligt ildfast fad, men man kan klare meget med staniol, og de lækreste gulerodsboller med et 
stænk persillerod. Så i aften har vi fået friskbagte gulerodsboller med et stænk persillerod med tandsmør. 
Ja, altså bollerne, ikke persilleroden. Herligt.  

Højer Sluse 
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14. september 2020 - Sol over Rømø 

Dagen gik i strålende solskin med vask ad flere omgange. Det var ikke så nemt, som det lyder. Husets 
gamle Atlas vaskemaskine fra 1987 eller deromkring, har jo ikke så stor centrifugalkraft, så tøjet kommer 
ud i en tilstand, der mere ligner en tur i et skybrud end noget andet.  

Den første maskinfuld klarede vi at få tør med solens hjælp. Den anden var noget sværere. Det var vores 
sengetøj, og det skulle gerne en tur i tørretumbleren. Sådan én har RIm-centeret, og den kan lånes til en 
rimelig pris, 10 kr. for 15 minutter.	 
Der var så bare lige det problem, at maskinen kun tager 10-kroners mønter, og vi havde kun en 20-krone. 
Sidste gang var ligesådan, men da kunne vi veksle i centrets café. Det kunne vi ikke i dag. Caféen har 
lukket, indtil næste invasion af feriehungrende tyskere ankommer 2. oktober. Gode råd var dyre, men det 
blev løst. 

Vi tog vores våde, tunge, sengevasketøj med tilbage til vores hus, en tur på en lille km på gå-fod, sadlede 
cyklerne og drog ned til Dagli' Brugsen, hvor der er en ATM. Her kunne vi hæve sedler og mønter til 
brug i Tørretumbleren.	 
Det lyder nemt. Det var det ikke. 

Første gang sagde ATM'en, at den ikke ville udbetale så små beløb. Vi havde bedt om 80 kr, idet vi 
tænkte, at det ville give et par løse 10 krone-mønter. Anden gang sagde den det samme. Vi havde prøvet 
med 100 kr. Tredje gang forsøgte vi med 210 kr., men så sagde maskinen, at den kunne ville udbetale i 
hele 200 kr. beløb. 

Nu var vi efterhånden blevet rimelig irritable, så vi prøvede en anden taktik. Vi hævede 200 kr., som vi 
brugte til at betale for 2 flasker rosé i Dagli' Brugsen. Tilbudsprisen var 125 kr., så vi fik 75 kr. tilbage, 
altså en 50'er, to 10'er og en 5'er.	 
Hjem på cykel med 10'ere, hanke op i det endnu våde sengetøj, op til tørretumbleren, og efter en halv 
times tid var tøjet tørt. Problem løst. 

Dagen sluttede med et fantastisk syn af mosekonebryg over golfbanen. 

Således startede den 3. uge i RIM Rømø Feriecenter.	 
Vi sluttede uge 2 med en cykeltur til Rømø Slagteren lørdag, 10 km i strålende medvind og hjem igen i 
lige så strålende modvind. Lamme-fillet'en var glimrende.	 
Søndag drog vi østpå og løb en orienteringsbane ved DM Lang. Fin skov, fin tur, fint arrangement 

 

 

  

Frokost i middagssolen Mosekonen brygger over golfbanen 
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16. september 2020 - Surt show 

Dagen startede egentlig fint. Der var lidt overskyet, men ikke noget, der ville genere en god 
selvtræningstur i Vråby Plantage.  
Vi sadlede cyklen og tog i skoven. Det var en fin bane, men så skete uheldet. Anne Marie vrikkede om i 
et lille hul i skovbunden, og humpede med besvær tilbage til cyklen.  
Vi cyklede hjem. Uden de store problemer. Det er ikke så galt, når foden er varm. Det blev værre, da vi 
var hjemme. Så slemt, så hun kontaktede lægen i Skærbæk og fik en aftale om en konsultation. 

Vi tog til Skærbæk. Jeg ventede udenfor. Efter 20-25 minutter kom Anne Marie ud i en kørestol, drevet af 
lægen. Robert, hedder han. Han mente, at det var en kraftig forstuvning. Tak skæbne, at det ikke var et 
brud. Håber vi stadig. Men det ser sådan ud. Her til aften er der bedring. Skyldes nok det fryse-gel, som 
vi købte på Skærbæk Apotek. Vi lejede også et par krykker, det kan man faktisk på et apotek. 

Nu sidder Anne Marie så på 6. time med højre fod oppe på en stol, fint tapet til, med jævne mellemrum 
med is omkring anklen. 

Forud var gået en meget fin tur til Mandø i går tirsdag. Solskin, 27 grader, ingen vind, frokost på Café 
Mandøpigen. Kan stærkt anbefales. Og hjemme igen, en lille vandretur til Rømø's vader, hvor 
vadefuglene muntrede sig i den sene eftermiddagssol. 

Det skulle tage en 3-4 uger, inden Anne Marie er fuldt funktionsdygtig igen. Sagde Robert, lægen. Som 
dog også tilføjede, at det kunne da sagtens være, det gik hurtigere, da Anne Marie jo var i god form. 

Vi håber det bedste. 

 

  

Det går mod flod – vandet stiger Vadehavsfugle fouragerer – Bekkasiner? 

Mandøpigen – det hedder caféen i baggrunden Mandø Mølle 
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17. september - Istid over Rømø 

Her går tiden med skift af frossen fryse-gel på en stærkt hævet højre ankel. De sædvanlige daglige 
gøremål, som opvask, indkøb, madlavning, er overladt til husets herre med husets frue som en meget 
interesseret supervisor. Det er meget hyggeligt.  
I eftermiddag startede vi på en krykke-gang-træning, Det gik fint, men Anne Marie var nu ikke helt sikker 
på, at hendes læge ville være begejstret for så meget aktivitet så tidligt, så det blev hurigt tilbage til 
lænestolen	med	benet	oppe.	 
Det forlyder, at cykling skulle kunne iværksættes forholdsvis hurtigt. Hvad det så betyder. 

  

Ankeltræning Et par vadehavsfugle mæsker sig i dyndet 

Solnedgang og mosekonebryg over Rømø 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

23 

 

20. september 2020 - Sol over havnemolen 

Vi er ikke så mobile, som vi plejer at være. Men det går fremad med Anne Marie's forstuvning, Eller 
rettere, forstuvningen får det dårligere, mens Anne Marie får det bedre.  
Vi nåede en tur på havnen ved ebbetid i går lørdag. Vi ville se fugle. Det lykkedes i rigeligt mål. Anne 
Marie havde smidt den ene krykke og kunne endda gå på trapper. Vejret var smukt, højt sol, stille. 

Det samme om vejret i dag. Da først tågen var lettet. Skete efter frokost. I eftermiddag drog vi til Gram 
Slot. Fin tur. Anne Marie er nu nede på en stok, og vi gik et par km uden besvær. Og uden hast. Langsom 
vandring i den smukke slotshave. Vi fandt en svamp ved søen. Måske spiselig. Vi testede ikke. 

Vi er startet på 4. uge på Rømø. Flytter lørdag til Broager og håber så, at Anne Marie er i stand til at 
vandre på Gendarmstien. Det er hun sikkert. Pole-pole, som de siger i Tanzania. 

 

  

Havneudflugt lørdag 

Søndagstur til Gram Slot og slotspark 
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21. september 2020 - Tågen lettede igen, igen 

Vi tog en slapper I formiddag med læsning og Sudoku. I tæt tåge. Er nu færdig med "Forbandede yngel". 
God fortælling, men ikke så dybsindig.  
Tågen lettede over middag, så efter frokost tog vi på havnen for at se på fugle. Det var ebbe. I starten. Vi 
sad en god times tid på kanten og så vandet stige. Fascinerende syn. 

 

  

På molen i Havneby ved kanten af vadehavet, vores favoritsted 
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23. september 2020 - Ankeltræning 

Dagen i går gik med storvask og ankeltræning. Anne Marie var ved godt mod, anklen havde det fint, så 
hun gik igang med nogle fysio-terapeutiske træningsøvelser, som hun havde fundet på YouTube. En af 
øvelserne går ud på at flytte terninger med tæerne. Ser sjovt ud. Er sikkert også god træning. 

Senere cyklede vi en tur ned til havnemolen og så på tidevandet, der langsomt var på vej ind. Et 
fascinerende syn. 

 

 

Og så blev det alligevel for meget træning, så 
natten gik ikke så stilfærdig som de seneste par 
nætter. Det gjorde ondt. Ipren hjalp, men i dag 
har Anne Marie siddet med benet oppe på en 
stol og fordrevet tiden med Sudoku og krydsord.	 
Jeg tog rute 402. En del af den. Rute 402 er 
Rømø rundt på cykel. Godt 30 km. Jeg nøjedes 
med 16 km.  

God eksercits. 

  

Ankeltræning i det lille hus ved golfbanen 
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24. september 2020 - Rømø mod nord er besat 

Vi er tilbage ved stokkemetoden. Anne Marie har smidt krykkerne. Støtter sig nu til min stok, som jeg har 
arvet fra min mor.  
Vi tog nordpå, til Juvre. Stort fladt område, mest med græs. Og en tyr. Et par gårde med majsdyrkning. Et 
hegn af hvalkæber. Et dige med udsigt. Til Mandø og Esbjerg. Og et andet dige med udsigt. Det var godt 
nok det samme, men et andet sted. Med fugle ved et Mini Table Mountain og udsigt til en kirke og et helt 
læs vindmøller. En	enkelt	fugl	eller	to	kunne	flyve.	Og	fløj. 
Der var også et kæmpestort tomt område, som Det Royale Danske Flyvevåben bruger til at træne 
præcisions-bombning. Med dummies. Altså attrapper. Tanks, gamle fly, et par lastbiler, et kontroltårn. Ser 
mest ud til, at man kun øver dobbelt dummy bombning. Altså uden eksplosiver. Attrapperne så meget 
naturlige ud. Ingen udbombede eksemplarer.  

Vi havde glemt at advisere Skrydstrup Air Base, så der var ingen bombetræning i dag. Ærgerligt. Ku' ellers 
have været interessant se på, når vi nu alligevel var kravlet op på udsigtsplatformen. 

Udflugt til Rømø nord 
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Anne Marie var nu så mobil, så hun gerne ville en tur på havnen. Her blæste det. Altså ikke sådan en lille 
østdansk blæst, men rigtig blæst. Der var også højvande, så ænderne var blæst på land. Næsten. En 
enkelt præstekrave gjorde sig til lige neden for havnemolen. Hen nød vi.	 
Så var det tid til at få benet op. Anne Maries altså. Hjem til hytten og benet op. 

Vi er igang med at gense de første 2 sæsoner af Babylon Berlin. 3. sæson starter på mandag, så vi vil 
være helt opdateret. Og det bliver vi. Vi er nået til 6. episode. Hver af 90 minutters varighed. Vi så de 2 
første sæsoner, 12 klokketimer over en lang weekend på Nationalmuseet i november 2019. Flot serie. Vi 
glæder os til fortsættelsen. 

Sidste tur til havnemolen 
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28. september 2020 - Nomadelivet fortsætter på østsiden af Sønderjylland 

Vi er flyttet til Brogager. Skete i lørdags efter 4 uger på Rømø. Fire fine uger. I et hus, der langt fra levede 
op til vores forventninger. Eller forhåbninger, måske. Omgivelserne var til gengæld glimrende. Vi sluttede 
fredag eftermiddag på havnemolen. Og det var lige så spektakulært som de øvrige mange gange på 
molen i Havneby. 

Bil, bagage og cykel kom på bilen lørdag formiddag, og så drog vi østpå. Frokost på Agerskov Kro. Kan 
stærkt anbefales, skulle I komme på de kanter. Havde godt set skiltet på omfartsvejen, der vittigt 
proklamerer: "Hvis du boede i Agerskov, var du hjemme nu". Vi nøjedes dog med et kort frokost-
stop. 

Søndag gik med installering i et hus i Brunsnæs på kanten af Flensborg Fjord. Højt beliggende med en fin 
udsigt til fjorden. Anne Marie sad med den ledbåndsbeskadigede ankel oppe det meste af dagen. Pakke-
anstrengelserne lørdag skulle udbedres. Jeg fulgte med i sejladsen på fjorden. 

Brunsnæs er lidt som Fedet i Matador, et sted hvor det bedrestillede borgerskab anskaffer sig en lille plot 
og opstiller et lille hus til familiens sommerferieforlystelser. Eller sådan tror jeg, det er. Det er det nok ikke 
alligevel. Det hus, vi nu bor i, er ganske hyggeligt, selv uden opvaskemaskine og tørretumbler. En klar 
forbedring i forhold til Rømø. 

Vi valgte stedet, fordi Gendarmstien er inden for gåafstand. Vi havde planer om lange vandringer på 
stien. De ligger en lige smule brak, men vi dog var ude i dag at teste Anne Marie's vandreformåen. Der er 
fremskridt. Dagens distance blev knap 2 km. Med stok. I crocs.	 
Gevaldig fugle-aktivitet både i vandet og i luften. Stor skallesluger, gæs, ænder, krager, og de 
allestedsværende måger. For blot at nævne nogle. 

Sejlskibe på Flensborg Fjord 

Gendarmstien med stok 
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Vi blev færdige med to første sæsoner af Babylon Berlin i fredags. Er nu med fra starten af 3. sæson. DR2 
hver mandag kl. 21.00-22.30 i aften og de næste 5 uger. Kan stærkt anbefales. 

En lille pudsighed: vi er åbenbart blevet belemret med køleskabe med mangler. Her mangler hylden helt. 
Lidt uheldigt, for det er jo her, man sætter rosé og hvidvin på køl. Vi må holde os til flasker med skruelåg. 
De kan ligge ned. Det er værre med yoghurt- og mælkekartoner. De findes vist ikke med skruelåg. Nå, vi 
finder en løsning. 

 

  

Gæs på mark ved Gendarmstien 

Skalleslugere 

Skallesmækker og en anden fugl (en slags måge?) 
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29. september - Vi føler os hjemme 

Nu er vi ved at være på plads i huset, der skal være vores hjem de næste 4 uger. Det er et meget rart hus. 
Det ligger højt, med en flot udsigt over Flensborg Fjord, lyst og venligt, og ganske hyggeligt. Især efter vi 
fik flyttet rundt på møblerne i stuen. Spisebordet flyttet fra vest-væggen til øst-væggen, sofa-arrangement 
spredt i 2 hjørner og hvilestolene med den enkelte fodskammel flyttet sammen med fjernsynsvæggen til 
noget, der ligner en hjemmebio. 

Vaskemaskinen virker. Den er enddag meget avanceret. Den har også et sko-program. Det brugte vi til at 
vaske håndklæder. Det blev de ikke ligefrem tørre af. Sko skal ikke centrifugeres. Det skal håndklæder. 
Gerne. Så vasken var pladdervåd, men er nu, efter 2 dage i fint vejr, tørt og sammenlagt på plads i et 
skab. 

Vi har nu fundet ud af vaskemaskinens indstillinger, så den næste vask gik meget bedre. Det tøj er 
allerede tørt. Det hjalp også på det, at vi fik sat nogle tørresnore op i den halve carport, vi har til 
rådighed. Der er plads til cykler og forenden (eller bagenden) af en normal dansk familiebil på ikke over 
6 meter i længden. Nu bruger vi den som tørreplads. Vi fandt kroge og tørresnor i SuperBrugsen i 
Broager. 

Ikke langt fra huset ligger Brunsnæs gamle færgehavn. Der er godt nok ikke meget havn tilbage, kun en 
badebro, som lystfikserne bruger til deres lystfiskeri. Gendarm-stien er her også. 

I går fik vi vandflyveshow på Flensborg Fjord. Så ud, som om det var en vandflyveskole-session. 
Vandflyveren landede og tog af flere gange. Spektakulært. Sherlock Holmes har også været på 
Gendarmstien. Og glemt sin hat. Dejligt sted ved fjorden. Man kan endda se vores hus fra stien. Og vi 
har fundet en fin udsigtsbænk ved fjorden. Min sjæl, hvad vil du mer'? 

Vi har også lært at hilse. Mojn fra Broager. 

  

Ved fjorden 

Sherlock Homes har været her 

På fjorden 

Fjorden er flot i modlys 
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2. oktober - Vi blevet influenza-vaccineret. 

Det var en speciel oplevelse. Foregik i Skansehallerne i Sønderborg, hvor Danske Lægers 
Vaccinationsservice havde lånt/lejet et klublokale. Det var såmænd godt nok. Ventesalen var dog ikke 
helt godt nok. Der var mange i kø. Der var for få stole, mange måtte stå op. Køen var lang, slyngede sig 
rundt i cirkler i det lille forlokale. Efterhånden nåede vi da frem til en stol og fik lov at deltage i 
stolelegen. Det gik der en tre kvarters tid med. Endelig,	endelig	nåede	vi	ind	i	de	hellige	haller,	
klublokalet,	og	fik	vores	lille	stik	i	højre	skulder. 
Det var torsdag. Siden da kan jeg ikke nå rundt med min højre arm til ryggen, uden at det gør s..... ondt. 
Havde planlagt at bage boller, men det måtte jeg opgive. Nu sidder jeg så her og har lidt ondt af mig 
selv. Suk. Men influenza-beskyttet, forhåbentlig.Vi nyder virkelig at være i Sønderjylland. Vi har været i 
Broager Kirke, på kirkegården, set krigergrave og mindehøjen med mindestenene over de faldne i 1. 
verdenskrig. Der var et par sten med fire navne fra samme familie. Tankevækkende.  

Broager Kirke 
Mindehøjen 
Kirkerummet 
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I går tog vi til 
teglværksmuseet 
Cathrinesminde for at se, 
hvordan produktionen fore-
gik, dengang teglværkerne 
ved Flensborg Fjord leve-
rede tegl til hele landet. 

Det gør de sådan set stadig-
væk. Der er blot ikke så 
mange teglværker tilbage.  

Cathrinesminde er bestemt et besøg værd. 
Ud over selve anlæggene til teglværkspro-
duktion, har man bevaret arbejderboliger fra 
forskellige tider. 

Boligen fra 1960 lignede de boliger, jeg selv 
voksede op i 1950’erne. Der var ingen toilet. 
Det havde vi dog. Der var til gengæld das 
udenfor. Som blev tømt i fjorden om 
vinteren, blev vi fortalt.  

Om sommeren brugte man det til gødning i 
kolonihaverne. Sådan én var der til hver 
bolig. 

Sikke meget vi lærer om egnen og livet i 
denne del af Danmark. Det var sådan set 
også et af formålene med at tage herned.  

Som bonus har vi fået udsigt til fugle, 
vandflyvere, sejlere, køer og kite-surfere på 
fjorden. Og selvbetjeningsadgang til Broager 
Bibliotek med selvbetjeningsfotokopierings-
service og gratis aviser og blade. Ikke så 
ringe endda. 

Det kniber til gengæld med sproget. Nogen 
af de lokale taler et pudsigt kaudervælsk.  

Men "mojn" har vi da lært. 

 

 

  

Cathrinesminde Teglværksmuseum 

Kolonihave 

Interiør fra teglværket 

Interiør fra en arbejderbolig 
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3. oktober 2020 - Hvordan jeg lærte at elske rødbedeboller 

Nu har jeg flere gange fablet om de der fantastiske gulerodsboller, som jeg bager. Og gerne vil bage, når 
min influenzevaccinationsskulder er faldet til ro (i morgen måske?) 

Her er opskriften. Den er med rødbeder, men jeg bruger hellere gulerødder, og gerne med et stænk 
persillerødder eller knoldselleri, eller hvad du nu har. Også rødbeder, for den sags skyld. 

Bon appetit - og mojn 

 

  

Opskrift på boller – og resultatet.  
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7. oktober 2020 - Nu falmer skoven..... 

Det går mod rigtig efterår, sensommeren har forladt os. VI 
skutter os indendøre i vores lejehus i Brunsnæs med den 
flotte udsigt ud over Flensborg Fjord.  
Den sidste sensommerdag, det var i søndags, tog vi ud til 
Trillen ved Høruphav. Det hedder det virkelig. Underlige 
navne de har hernede. Nabovejen til Højtoften, hvor vi 
bor, hedder Klør Fire, og en anden vej i nærheden 
hedder Spar Es. Jeg mener, har de ikke hørt om ludomani 
i Sønderjylland? Eller spiller	de	blot	kort	for	
fornøjelsens	skyld.	Og	uden	penge.	 
Mandag havde vi planlagt et besøg på Dybbøl Banke 
Historiecenter og møllen. Den plan holdt vi, men det var 
svært. Det var pivende koldt, vinden havde frit slag fra 
syd over den bare, blotlagte banke.	 
Det var sidste dag for mit vedkommende i shorts. De er 
nu vasket og lagt væk med mølkugler til brug næste 
sommer. 

Anne Marie havde flis og uldne underbowser på, så hun 
frøs ikke. Det gjorde jeg sådan set heller ikke, kun lidt på 
det lille stykke mellem de halvlange shorts og sokkerne. 
Jeg havde heldigvis taget en varm trøje på. 

Vi fik brandvarm kartoffel/porre suppe til aften med 
friskbagte boller. Det er lidt svært at legere uden en 
blender (altså suppen, ikke bollerne), men vi har 
eksperimenteret med en håndpisker og en gryde med låg. 
Man skal blot huske at køre håndpiskeren på lav 
hastighed og holde låget så tæt sluttet til gryden som 
muligt. Det gjorde vi ikke i første forsøg. Det gav os en 
del (eller rettere en stor) rengøring af køkkenbord, -væg 
og -gulv. Så ku' vi lære det, ku' vi.	 
I går tog vi en tur til Gørlev. En bette tur på 250 km. Og 

lige så langt hjem igen. Vi havde et hængeparti med at tegne et orienteringskort over byen. Vi mødtes 
med vores gamle o-ven Jette og fik kortet færdigt. Nu er det op til Kalundborg Ungdomsskole at få sat 
pæle og postbrikker op, så der kan blive 
et fint Findveji-kort at tilbyde Gørlev-
borgere og andre, der har lyst til at finde 
Findveji-poster. 

I dag var der hjemlige sysler på 
programmet, mestendels tøjvask. En 
enkelt tur til fjorden blev det dog til. I 
regnbyger. Det tog gæssene sig nu ikke 
af. Ej heller de tre Store Skalleslugere, 
som flød stille rundt i fjorden ganske tæt 
på bredden. Vi søgte ly i Gendarmsti-
shelteren, mens regnbygen rasede. 

Men solnedgangen var flot igen i aften.  

Solnedgang over fjorden 

Høruphav og Trillen  
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8. oktober 2020 - Gråt og vådt 

Dagen oprandt mørkt, trist, grå og våd. Fjorden lå indhyllet i gråt. Ikke engang en ordentlig regnskylle 
kunne det blive til. Blot dette grå, mørke og triste vejr. Der var dømt indeliv. Og det blev det så. 

Hen på eftermiddagen måtte vi alligevel en tur ud i 
det grå. På med regnbukser og -jakke, kasketten 
ned i panden, fødderne ned i gummistøvlerne og så 
ud i vejret. Det var der stadigvæk, vejret. Vi fik en 
lille vandretur ud af det. Uden at blive våde, 
regntøjet virker.  

Fandt "Æ feltbjerresti" med en udsigtshøj med en 
udsigtsbænk med en fin udsigt ind over Broager 
med kirken på toppen, som vi lige kunne skimte 
gennem den grå dyne af vådt. Gætter på, at "Æ 
feltbjerre" er Feldtbjerg. Det kalder GeoDanmark 
bakken på de topografiske kort.  

Videre gik vandreturen. I regn. Fandt det lokale 
plejehjem, der ligger smukt med udsigt ud over 
fjorden. Og med skulpturer. Af og metal og træ. 

Der var ikke mange sejlskibe på fjorden i 
dag. En enkelt 3-mastet skonnert blev dog 
spottet fra husets udsigts-plet. Fuglene lå 
også i skjul. Kun få var ude at flyve. En 
skarv, et par svaner, en enkelt Stor 
Skallesmækker og de evindelige måger. 

Vi ville have været på Sønderborg Slot. 
Det blev ikke i dag. I stedet blev det en 
indkøbstur til Super Brugsen i Broager. Det er underligt, for nu har vi lige lært at sige "Mojn", men 
kassefyrene og -fyrinderne hilser os altså med "Hej". Er det så tydeligt, at vi ikke er her fra egnen? Og har 
de ingen respekt for folk, der gør en ihærdig indsats for at lære det lokale språk? 

 

  

Vandretur i regnvejr omkring Æ Feltbjerre med 
udsigt til gråvejrsdækket Flensborg Fjord 
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9. oktober 2020 - Hektisk morgen i Brunsnæs 

Det startede egentlig stille og roligt med skyr og yogurt og müesli. Men ikke så snart vi havde sat os til 
bords, dukkede der en 3-masters skonnert op på fjorden. Fransk så den ud til at være, bedømt efter flaget 
i agterstavnen. Den skulle følges i sin færd ud af fjorden. Og det blev den. 

Så tilbage til morgenteen. Det tog ikke lang tid, så var der en stor lastbil i gang med at brumme arbejde 
lige i nærheden. Ud at kigge. Det viste sig at være et sommerhus, der skulle flyttes. Væk, så det ud til. 
Desværre var det ikke Højtoften 3, lige over for Højtoften 4, hvor vi bor, for det kunne ellers have givet 
os et stærkt forbedret udsyn til fjorden. 

Sommerhuset væk, lastbilen ligeså. Minsandten om der så ikke dukkede endnu en skonnert op på 
fjorden. Denne gang 2-mastet. Så skulle den følges. 

Efter denne hektiske morgen, hvor vi ind imellem også nåede en storvask, var det tid til frokost. Rester fra 
linselus-middagen fra i går. Herligt.  

Eftermiddagen gik med en rundtur på Sønderborg Slot. Ganske interessant. Vi fandt ikke det runde bord 
med rillen efter Christin den Andens tommelfinger. Men vi fandt så meget andet interessant. Utroligt, så 
mange hertuger og hertuginder og hertugdømmer, der har været i Slesvig, Minder lidt om Afrika, hvor 
plottene også bliver mindre og mindre, fordi alle børnene skal have en andel af jorden. 

Da vi skulle hjem fra slottet, var broen oppe. Godt nok, for det gav mig lidt mere tid til at forhandle med 
min gps i bilen. Vi er ikke helt enige. Vi har en del konflikter kørende. Jeg forstå ikke altid gps-sprog. Så 
står der 20 meter til svingning til højre, men vi holder i krydset. Skal jeg så køre lige over og ind af den 
port, der er 20 m længere væk, eller skal jeg dreje til højre med det samme. Man kan selvfølgelig også 
blot konstatere, at det er godt at holde gps'en i træning. Det er utrolig mange gange, at min gps kommer 
med beskeden "Rerouting". Vi har hidtil fundet frem til de steder, vi skulle finde frem til, men vi har da 
været mange steder, som vi ikke havde planlagt at vi skulle rundt til.  

"Ud i det blå med min gps" er et fint princip at følge. 

Vi fandt fiskehandleren. Udo Fisk hedder han. Rødtungefilet til aften og nystegte fiskefrikadeller i køleren 
til morgendagens frokost.  

Og så sluttede dagen med endnu en fantastisk flot solnedgang over fjorden. 
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10. oktober 2020 - Endnu en hektisk morgen i Brunsnæs 

Vi havde planlagt at tage til Danfoss Universe i Nordborg efter morgenmaden. Skyr, yoghurt, müessli og 
te. 

Vi havde aftalt at tage afsted omkring kl. 10.00, idet vi så tænkte, at de fleste familier nok ikke ville have 
fået ungerne klar inden, så vi kunne have stedet nogenlunde for os selv. 

Fin plan, egentlig, og alt gik sådan set også efter planen. I starten. Lige til vi skulle afsted. Jeg havde sådan 
set sat mig ud i hybrid'en og startet el-motoren. Men så så vejret ud til regn. Og så SKAL man jo have en 
paraply med. Og ikke bare en paraply, men DEN taskeparaply, som man lisson har købt i dyre domme 
på Frederiksberg, og som simpelthen er den bedste og eneste, der duer. Nå, men så måtte vi jo lede efter 
den. Den var ikke i bilen, hverken under sæderne, på bagsædet eller i bagagerummet. Ej heller i det 
ekstra værelse, vi har til rådighed. Eller i soveværelser, køkkenet, opholdsstuen, bryggerset, køleskabet, 
fryseren eller entreen med de fine knager til tøj, kasketter, tørklæder, nøgler og hvad man ellers skal have 
lige ved hånden.  

Vi søgte og søgte. Intet hjalp. Det gik der vel en 30-40 minutter med. Altså eftersøgningen. Vi opgav. Og 
måtte tage til takke med en anden taskeparaply, plus de 2 store paraplyer fra bagagerummet.  

Dernæst skulle vi lige tage stilling til, om Anne Marie skulle have stokken med, eller hun kunne klare sig 
uden stok. Det blev stok. Det går i øvrigt meget bedre. Foden kan nu gå i en almindelig sko, ikke bare en 
croc-træsko. Med stok. Og helst opad. 

Af sted gik det så mod Nordborg. Interessant, men nok mest for familier med børn. Vi var selv meget fint 
underholdt i Danfoss museet. 

Et relevant spørgsmål her er, om det regnede. Det gjorde det ikke. Et andet, om vi har fundet "the one and 
only" paraply. Det har vi. Den hang på en stol i køkkenet under et viskestykke. 

Dramatisk vejr over floden 
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I eftermiddag tog vi en 3-4 km vandretur rundt på den nærmeste Germanersti. I fuld regnvejrs-ornat. 
Godt det samme. Vi fik skomagerdrenge-regn i rigelig mængde. Man havde sat fuglene ud. Der var et par 
rovfugle i luften, tror det var tårnfalke. 

  

Fugle ved fjorden – og en båd 
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11. oktober 2020 - Wildlife i Gråsten-skovene 

Det er da utroligt, hvad man møder på en stille søndags-vandring i Gråsten-skovene. Vi tog en af 
Naturstyrelsens anbefalede ruter. Den gule. Godt og vel 6 km. Det mente Anne Marie godt hendes ankel 

kunne klare. Det kunne den da 
også. 

Vejret var med os. Vi gik i skovens 
stille dybe ro, langs floder og 
sumpe og ved søer med fugle og 
fisk og dunhammer. Og fisk på 
land. Vi så ingen krokodiller, men 
de kunne godt have været der.  

Alligevel, efter næstens 2 timers 
vandring, var det gevinst. Wildlife. 
Minsandten. En alpaca og en lama. 
I en indhegning sammen med 
geder, får og andre eksotiske dyr. 

Vi læste på et skilt, at det var 
Naturstyrelsen, der ville prøve at 
parre en alpaca med en lama. 
Resultatet hedder en "Huarizo". 
Spændende om det lykkes, og at vi 
næste gang i Gråsten-skovene kan 
se en lille Huarizo-baby. Mon 
sådan en lille fyr hedder en 
Chorizo? Eller er det kun spanske 
spegepølser? 

Det var en fin tur, og aftensmaden 
bekom os vel. Den var 
akkompagneret af den mest 
fortryllende solnedgangs-farvelade. 
I det hele taget har vi haft de mest 
fantastiske solnedgange over 
Holnis Halbinsel.  

Det er et meget dejligt sted i 
Danmark, Broagerland. 

 

  

Vandretur i Gråsten skovene 
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Solnedgangsfarvelade over fjorden 

Wildlife i Gråsten skovene  
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12. oktober 2020 - Vandringsmand og -kone på kultur-tur i Sønderborg  

Sønderborg har haft en meget fremsynet og meget kulturinteresseret borgmester, som efter at have lagt 
borgmesterkæden fra sig blev valgt som formand for kunstforeningen. De har skaffet et hav af skulpturer 
til byen. Noget af det var der godt nok i forvejen, men der er rigtig meget nyt. 

VisitSønderborg har fået den fine idé at udgive et lille hæfte med et kort og en forklaring om 29 kunstvær-
ker, om spænder fra skulpturer til mindesmærker over de faldne fra den store krig 1914-18. En graffitiud-
smykket ventesal på rutebilstationen er også med. Det er en meget fin ide. Dels får man et formål med at 
gå rundt i byen, dels får man trænet kortlæsning i praksis og dels får man en hel stribe interessant histo-
rier om byen. Margarinefabrikken Solo f.eks? Mon der er andre end mig, der kan huske dem? De fremstil-
lede plantemargarine og var en stor virksomhed i Sønderborg, indtil de blev udkonkurreret af Arla, TV-
kokkene og brødrene Price med deres *”smør, rigelig med smør”. Vegetarer og veganere må græmme sig. 
Solo-fabrikken er nu omdannet til lejligheder, og dem der stod for dem transformation er foreviget med 
relieffer i murværket. Vi havde noget besvær med at finde dem, gik flere gang rundt om bygningen, indtil 
det gik op for os, at vi skulle kigge opad.  

Christian den 2’s bord fandt vi også. Det så ud til, at hans sidste måltid var rødspætte med hvidvin, rigelig 
hvidvin, for bægeret var væltet. 

Mod slutningen af turen fandt vi dette opbyggelige vers over indgangsdøren til en bygning nær kirken: 

Jeg gættede på, at det var missionshuset, men på muren rundt om 

hjørnet stod der VUC. Voksenud-
dannelsecenter for dem, der ikke 
lige har acronym’et present. Byg-
ningen har jo nok engang rummet 
en skole for yngre elever end 
VUC’erne. Eller også var det missi-
onshuset, beliggende tæt på kir-
ken. Jeg veeed det ikke. 

Turen startede i øvrigt i solskin. 
Det var som DMI havde forudsagt. 
Det holdt, lige indtil vi var nået ud 
af bilen og et par hundrede meter 
væk. Så gik der byge i vejret. Vi 
spænede tilbage til bilen og fandt 
et par paraplyer i bagagerummet. 
Ikke DEN paraply, men de to store, 
forholdsvis velfungerende para-
plyer, som jeg engang for en del år 
siden har købt på gaden i Maputo 
til 25 kr. stykket. Jeg købte 2, fordi 
jeg 2 dage i træk gik ud fra hotellet 
uden paraply i fuld fortrøstning til, 
at det ikke blev regn. Men det er 
helt anden historie, som ikke har 
noget med Sønderjylland at gøre. 

Nu er den her lille beretning godt 
nok kommet noget i tidsmæssig 
uorden, for dagen startede faktisk 

Lykkes og trives, 
Styrkes, oplives, 
Skal dine smaa. 
Vokse i kræfter, 
Stige derefter, 
Højeloft naa. 

Kultur-tur i Sønderborg centrum 
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med noget helt andet. Anne Marie’s ældste storesøster Else på 91 år, som bor i Sverige, frisk og rørig, om-
end lidt døv, men det hører man ikke i telefonen, ringede i går og fortalte, at hun havde været elev på 
Sønderborg Idrætshøjskole for omkring en 70 år siden, kunne ikke lige huske, om hun var 19, 20 eller 21 
år, men det var i hvert fald omkring 1950. Det har Anne Marie godt nok ikke en sikker erindring om, da 
hun jo først blev ført et par år efter, i 1952. Else bad os, om ikke vi kunne køre et smut omkring Idræts-
højskolen og se, om hendes klassebillede stadigvæk hang på elevvæggen. Så kunne vi hjælpe hende med 
at finde ud af, om det var 1949, 1950 eller 195. Det var i hvert fald ikke i 1952, for da var Else nødt til at 
være hjemme på gården og hjælpe med at passe den lille nyfødte Anne Marie. 

Vi fandt Idrætshøjskolen. Vi fandt også en ledig p-plads. Det var ikke svært, der var mange ledige. Vi 
fandt også efter nogen søgning skolens kontor. Men så kom vi heller ikke længere i vores søgning. Sekre-
tæren meddelte os, meget venligt bevares, men også meget bestemt, at i disse Corona-tider var der ikke 
adgang på skolens gange for andre end skolens elever og personale. Men vi var da velkommen til at 
komme igen på et senere tidspunkt. Hun bekræftede i øvrigt, at de havde alle elevbilleder hængende på 
deres elevbilledvæg, med navn, så mon ikke Else kan findes iblandt de øvrige elever fra 1950 eller der-
omkring. 

Vi opgav yderligere indsats i denne omgang, og vendte hybriden mod slottet og den dertil hørende p-
plads, hvor vi fandt en bås, lukkede og låste og gik på opdagelse i byens kultur. Uden paraplyer. I starten. 

Et relevant spørgsmål er nu, om det regnede meget. Nej, det gjorde det ikke. Og det stoppede efter 10 
minutter. Men nu havde vi hentet paraplyerne, så vi tog dem med hele vejen rundt. 

Findveji-kulturen i Sønderborg kan stærkt anbefales. Det var både sjovt og interessant. Turen var godt 7 
km lang, men det føltes ikke så langt. 

Og Anne Marie’s ankelskade, hvad med den? Den havde det fint, lidt problemer ned af trapperne, men 
ellers stokkefrit. 

13. oktober 2020 - Sol over fjorden 

Hvilken herlig dag med solskin, stille vejr og op mod en snes grader, eller mere. I hvert fald i solen. 

Kultur-tur i Sønderborg centrum 

Mere kultur-tur i Sønderborg centrum 
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Vi kom ikke langt væk fra Brunsnæs i dag. Anne Marie havde en skype-samtale i Nunca Mas regi og jeg 
havde et o-kort over Gørlev, der skulle færdiggøres. 

Vi fik dog en cykel/vandretur på Germanerstine i formiddags. Røg ind i nogle ryttere fra Broager 
Rideklub, som åbenbart ikke tog skiltet om ridning forbudt seriøst. Vi følte os nærmest hjemme i 
Frederiksberg, hvor de røde lys i lyskrydsene kun opfattes om indikative. Det samme med køreretningen 
på cykelstierne. 

Eftermiddagen gik med solbadning. Ja, rigtig nok, solbadning i oktober. Seriøst. Og en 50-60 sider af 
Kirsten Thorups bog "Indtil vanvid, indtil døden". Kan anbefales. 

Og så sluttede det som sædvanligt med farvelade på vesthimlen. 

 

  

Svaner og måger i fjorden 

Ridning forbudt – indikativ?? Broager Kirkes to spir 

Sol”badning” i oktober Solnedgangsfarvelade – endnu engang 

Kommunalt shelter ved Gendarmstien 
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14. oktober 2020 - En længere vandring på Germanstien 

Der var meget lidt aktivitet på fjorden til 
morgen. Ingen sejlbåde, ingen fugle, men en 
enkelt Küstenwache på vej til Egernsund 
blev det til.  

Vi fandt et flag, som var hejst. Det var fint at 
sende på facebook til grandnevø Bertram, 
der rundede 17 år. Det er lidt sært at tænke 
på, at han er stemmeberettiget til næste års 
kommunalvalg. Som tiden dog løber. Vi var 
lige vendt hjem fra Afrika, tjabum tjabum,, 
"lige" vil godt nok sige 9 måneder og en sjat 
før hans fødsel den 14. oktober 2003. Ved 
nærmere eftertanke må han jo nok være 
undfanget omkring samme tidspunkt.  

Vi kan desværre ikke vandre lange strækninger på 
Gendarmstien i øjeblikket, men vi havde fundet et lille stykke 
med en rundturs-afstikker, der ville kunne passe fint til vores 
formåen. 

Vi sadlede hybriden op og kørte til Gammelmark Strand 
Camping, hvor der var en p-plads. Det var helt nede ved 
vandet, og der stod en pivstorm ind fra øst, selv om DMI 
havde forudsagt vest. Men siden hvornår har de givet os 
præcise vejrudsigter? 

Vi startede med rundturen op til Gratelund, 54 m over havet. 
Fabelagtig udsigt. Udsigt hele Broager halvøen rundt, en del af 
Als med og noget af Nordtyskland. Og fabelagtig blæst. 

Nedad på rundturen slap skiltningen op, og vi måtte forlade os 
til kortet. Det kunne nu ikke bruges til noget, så vi gik blot på 
den eksisterende trampesti. Var ved at blive redet ned af en 
rytter på hest. Hun påstod, at hesten ikke var farlig. For mig så 

den nu godt nok farlig ud. Hun (altså rytteren på hesten) var hurtigt videre. Ja, det var hesten sådan sådan 
set også. 

Vi endte i Dynt. Det skal man jo vide, hvor er, for at kunne følge med i beretningen. Det vidste rytteren 
på hesten tilsyneladende udmærket, for hun passerede os endnu engang ret tæt på Dynt. Og da hun kom 
til Dynt, drejede hun til højre. Vi vidste ikke 
helt, hvor vi var, men med vindretning og 
solens placering mente vi nok, at vi skulle gå 
til ventre i Dynt. Altså modsat rytteren på 
hesten, som begge var drejet til højre. Men 
man skal jo ikke altid følge de, tilsyneladende, 
lokalkendte.  

Så vi drejede altså til venstre, ned ad en fin 
asfaltvej, smal, men med minimal trafik. Vi 
holdt godt til venstre, imod kørselsretningen. 
Efter en kilometers penge skulle vi vælge, om 
vi ville fortsætte af Dynt-vejen, eller tage en 
afstikker af en endnu smallere vej med endnu 
mindre trafik, som vi ikke vidste hvor førte 
hen (altså vejen, ikke trafikken) eller fortsætte 

Broager kirkes karakteristiske spir er synlig overalt 
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af Dynt-vejen, som vi på den anden side heller ikke vidste, hvor førte hen. Vi valgte afstikker-vejen, og 
efter et par kilometer nåede vi kysten med Gendarmstien. 

Resten af turen er ikke værd at skrive om. 
Det var ret simpelt, lige ud af stien, ingen 
svinkeærinder. Det gik op og ned, lige 
meget. Det var ret flot,når vi var oppe, og 
ret blæsende, når vi var nede. Efter endnu 
et par kilometer var vi tilbage i 
Gammelmark Strand Camping og kunne 
sætte os ind i hybriden og bevæge os 
tilbage til Højtoften 4, Brunsnæs, hvor 
vejrguderne i dag havde glemt at finde 
farvelade-spanden frem. Muligvis gik solen 
ned bag skyerne i vest. Vi såååå det ikke. 

Og Danmark vandt 1-0 over England på 
Wembly. Sådan. 

PS. Det er fodbold. 

PPS: Hvis der nogle steder står Dybt i stedet 
for Dynt, så er det fordi, jeg er uvenner med 
min stavekontrol. 

 

  

Anne Marie studerer kortet 
… og bestiger bakker 
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16. oktober 2020 - Man kan godt blive afhængig af udsigten fra vores hus 

Ja, det er jo ikke vores hus, men et vi har lejet. Det gør ikke udsigten ringere. I gamle dage, før vi solgte 
vores hus, var det første, som jeg gjorde om morgenen, at tjekke min computer for post. 

Det gør jeg ikke hernede på Broagerland med udsigt til Flensborg Fjord. Her er det første at tjekke 
udsigten. Forskellig hver morgen. I går var det kystvagten, i dag en nabo, der ikke kunne få ild i sin 
brændeovn, en solsort, der skulle fouragere i hækken, og lidt senere en ravn, der ville det samme. 

Så var der tid til morgenteen. 

Vi havde en plan om at se Sct. Marie Kirke i Sønderborg, den der ligger oppe på bakken og skuer så flot 
ud over Chr. X bro. Den var lukket mandag, da vi gik vores kultur-tur. Kirken er kun åben for almindelig 
publikum tirsdag-fredag kl. 11-17. Vor var der kl. 11. Ville lige kigge ind, inden vi tog til Augustenborg 
for at se slot, have, park, skov, kunsthal og skulpturpark. 

Vi fandt godt nok kirken åben, men alligevel lukket. Privat service stod der på kirkedøren. Vist en 
bisættelse. Flaget var på halv. Vi prøver igen i næste uge. Det skal nok lykkes. 

Men haven, parken, skoven, kunsthallen og skulpturparken var åben. Ret interessant udstilling med fotos 
og akvareller fra Als og omegn.  

I går blev vi snydt for vesthimlens solnedgangsfarvelade. Det gjorde vi ikke i aften. Smukt. Utroligt, at vi 
kan falde i svime over det hver aften. Men det kan vi. Tror ikke, vi har set så flotte solnedgange siden 
vores tid i Afrika. Skete i hvert fald aldrig på Frederiksberg. 

 

  

Skulpturparken i Augustenborg 
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17. oktober 2020 - Gråsten-skovene genbesøgt 

OK Syd havde inviteret til lørdags-træningsløb i Gråsten Skovene. Det gør de sådan set hver lørdag, ja 
altså ikke altid i Gråsten Skovene. Men det var altså der, det gik for sig i dag. 

Det kræver en del forberedelse at løbe o-løbe, både mentalt og på andre måder. Man skal ligesom sætte 
sig selv op til det. Hvor langt skal man løbe? Skal man starte tidlig eller sent? Skal man have sko med 
knopper på? Det skal man nu altid, men skal det være store knopper eller sko med pigge? Måltiderne skal 
også tilpasses efter starttidspunktet. Og måltidet skal være tilpas både i mængde og art. Jeg husker med 
gru Velling etapen ved publikumsløbene ved junior-verdensmesterskaberne i 2019. Vi var en del løbere 
fra Amager OK, der havde aftalt at få frokost sammen i Aarhus inden løbet og derefter følges i samlet flok 
til stævnepladsen. Fin plan, faktisk.  

Vi mødtes på Rådhus Caféen i Aarhus midtby. Et glimrende frokoststed. Her serverer man god dansk 
mad, som vor mor og bedstemor lavede den i forne tider. Mit valg faldt på flæskeæggekage. Stor, stor 
strategisk fejl. Fordøjelsestiden for flæskeæggekager er ret lang, i hvert fald noget længere end de par ti-
mer det tog, inden jeg skulle starte ud på H-75 banen i Velling. Jeg har sjældent været så tung. Skal også 
lige tilføje, at Velling er et af de stejleste orienterings-terræner i hele Danmark. Nå, men det er sådan set 
en hel anden historie. I dag skulle jeg blot løbe i Gråsten. 

Forud gik forberedelserne fint. En simpel frokost en times tid før start. To halve med fisk og spegepølse.  
Ja, altså fisk på den ene halve, og spegepølse på den anden. 

Løbet gik i øvrigt fint. Minimale fejl. Godt tilfreds tilbage til hytten, tøj til tørre, sko ligeså og så et varmt 
bad. 

Udsigten over fjorden gik daglig nye oplevelser. I dag var det flyvende balloner med kurv. For langt inde 
over Holnis Halbinsel til at vi kunne se, hvor mange personer, der var med.  

Dagen sluttede igen, igen med farvespil over fjorden. Rene, klare pastelfarver på en skyfri himmel.   

O-løb i Gråsten skovene 

Ballonfærd over fjorden 
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19. oktober 2020 - Begivenhedsrig vandring i Sønderborg Sønderskov 

Vejret holder stadig, solen skinner, det er køligt, men vi har pakket både sommer-, efterårs- og vintertøj, 
så vi klarer det fint ude i naturen. I dag gik natur-turen langs kysten i Sønderborg Sønderskov. Naturligvis 
efter at have tjekket morgenudsigten fra vores hus. Brand over Holnis Halbnis i Nordtyskland eller blot 
endnu en brændeovns-nørd, der ikke kan finde ud af at tænde op. Gætter på det sidste. Og så dukker der 
minsandten en båd op uden mast. Hvor den blev den lige af? Altså masten. 

Vi havde set i folderen Fuglelokaliteter på Als, at Fredsmaj i Sønderborg Sønderskov skulle være et godt 
sted at se flokke af musvåger på vej på træk sydpå. Har læst et sted, at det kun er unge musvåger, der 

trækker. Men det kunne sådan set være lige 
meget, for vi så ikke en eneste på træk. Vi 
skræmte dog en enkelt musvåge op midt i 
skoven, men den så ud til at være gammel. 
Hvordan vi kunne vide det? Jo, ellers ville 
den jo have været på vej sydpå og det var 
den ikke. Den fløj nordpå i skoven. 

Fredsmaj er en lavbundet sø, nærmest en 
mose. Der er et lille lavt udkigs"tårn", hvor 
man kan se ænder, svaner og andre 
svømmefugle. Hvorfor mon det hedder 
Fredsmaj? Det er sikkert noget sønderjysk 
språk. Jeg veeeed det ikke. 

Vandreturen gik overvejende på Gendarm-
stien. Vi var dog nødt til at parkere et stykke 
fra kysten, så vi fik også fornøjelsen af at op-

leve Sønderborg Sønderskov i al sin pragt. Det er sådan en, som Anne Marie kalder ”en meget venlig 
skov”. Store, høje bøgetræer med stor afstand, med kig igennem på flere kilometer. Og en lille gruppe 
grantræer, der nærmest så ud, som om de ikke selv kunne gøre for det. 

Det blev en meget fin tur på næsten 8 km. Så et råkid, der nærmest ikke gad flytte sig, skræmte en 
musvåge op uden at kunne nå det med kameraet, så en skovvej med skarnbasser, en mand med kajak i 
korte bukser (altså manden), spiste en fin madpakke med kaffe til og endte med en flot andefamilie lige 
for fødderne af os.  

Og som sædvanlig sluttede dagen med farvelade over himlen mod vest. 

 

 

 

  

Båden uden mast på fjorden 

Sønderborg  
Sønderskov 
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  Sønderborg Sønderskov 
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21. oktober 2020 - Tanker om interneringslejre 

Det er godt nok lang tid siden, at Frøslevlejren var i brug som interneringslejr. Senest i 1949, men da var 
den omdøbt til Fårhuslejren. Selv om ”klienterne” var forskellige, var formålet dog det samme. Indespær-

ring. Internering, med et pænere ord. 

Fra 1944-45 internerede tyskerne danske mod-
standsfolk, mens de danske myndigheder fra 
1945-49 internerede danskere, der var gået i tysk 
tjeneste under 2. verdenskrig. Langt hovedparten 
tysksindede sønderjyder. At tysksindede sønderjy-
der støttede tyskerne under krigen, kan man have 
forskellige meninger om, hvilket museet fint viser. 
De danske myndigheder mente, at de var lands-
svigere, og så blev de buret inde i nogle år. 

Frøslevlejren står der stadig, men nu uden fanger. 
Det mest fængslende er museet om lejrens histo-
rie. Frøslevlejrens Museum er er en del af Natio-
nalmuseet. Det er absolut et besøg værd. Og tan-
kevækkende. Det gav en del associationer til nuti-
dens interneringslejre, Sandholm f.eks. Der er na-
turligvis forskelle, f.eks. vidste fangerne i Frøslev 
udmærket, hvorfor de sad der. Det er jeg ikke sik-
ker på, at fangerne i Sandholmlejren gør. 

Nå, men efter det tankevækkende besøg i Frøslev-
lejrens Museum, var det tid til dagens vandring. 
Da Frøslev Plantage lå lige uden for lejren, blev 
det der, vi gik. Den gule rute, således kaldet efter 
Naturstyrelsens gule afmærkninger, prikker og 
pile. Det gik godt et par km, men så slap både 
prikker og gule pile op. Vi havde ikke fået et kort 
med, så mobilens gps måtte til hjælp. Vi fandt til-
bage til hybriden.  

Og så, ikke at forglemme, endte dagen med farve-
lade på himlen mod vest. 

 

  

Solnedgang over fjorden 

Frøslevlejren 
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22. oktober 2020 - Storm over fjorden 

Det stormede. Meget. Rigtig meget. Så meget, at 
de få både, der var ude på fjorden, måtte kæmpe 
hårdt for at få fremdrift i modvinden. 

Dyrene gik i læ. Også den græshoppe, der havde 
sat sig på min cykel i carporten. Hvad den skulle 
der, er det svært at blive klog på. Det var ikke 
cykelvejr. 

En græshoppe er vel ikke et dyr. Insekt, måske? 

Dagens vandretur gik i Skelde Kobbel. Langs 
fjorden, med udsigt til både Sønderborg og Hø-
ruphav meget langt væk. Flot, flot.  

 Skoven derimod var ret kedelig. 

Hjemme igen startede vi så småt på 
nedpakningen. Vi flytter til Bryrup i Midtjylland på 
lørdag. Det bliver spændende, men nok ikke med 
så mange skibe i søen eller fugle i flugt. Til 
gengæld er der både opvaskemaskine og 
tørretumbler. 

Og hvad med solnedgangs-farveladen. Den var 
der. Igen. 

 

  

Græshoppe på cykelstyr 

Stranden ved Skelde Kobbel 
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23. oktober 2020 - Sidste vandring på Germanerstine i denne omgang 

Vi skal helst ud at vandre eller cykle en times tid 
hver dag. Når vi som nu er bosat i et feriehus i 
længere tid, finder vi som regel en passende tur, 
som vi kan gå rundt på, hvis vi ikke har andre 
planer.  

Det skete ogå her. Ned ad Illervej, til venstre af 
cykelgendarmstien, derefter ned til fjorden, hvor 
vi lige runder Kejserdom for at se, om fritidshuset 
helt ude på kanten er solgt. Det var det ikke. Pris 
3,5 mill. kr., fabelagtig udsigt, egen bådebro, og 
med en vis garanti for oversvømmelse ved 
østenstorm.  

Og så er vi på vandregendarmstien. 

Her sker der altid noget. Ingen gæs i dag, men 
den daglige måge var der, fiskeren i waders ude i 
havet, køer og kalve, og en stor flok ravne, eller 
var det måger.  

  

Huset på kanten af Flensborg Fjord 

Den evindelige måge 

En flok råger, eller det er ravne? 

Stranden, skibe og både på fjorden 
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Vi var tæt på Brunsnæs, da Tårnfalken viste sig. Lige ved siden af stien, lavthængende, og så dykkede 
den, og op kom den med en mus i næbbet.  

Den landede på en hegnspæl ikke langt fra væk og så ud til at nyde sit frokostmåltid. Sikken da en 
afslutning på Gendarmstien. 

 

Hjemme igen viste naboens kat sig. Lidt sky, ville 
ikke snakke, men nysgerrig var den. 

Resten af dagen nød vi for sidste gang i denne om-
gang den flotte udsigt ud over fjorden. 

Det er utrolig lang tid, vi har brugt på blot at følge, 
hvad der skete. 

Men der skete selvfølgelig også noget hele tiden. 

 

 
Naboens kat på besøg 
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Vores Sønderjyllands odysse sluttede på samme måde, som den startede. Solnedgangsfarvelade i vest 
over Holnis Halbinsel. I morgen går turen til Bryrup. 



 

Bryrup 

Jensen og Nielsen 
Nomadeliv 2020–21 

 

 
Dagbogsblade fra Bryrup 

24. oktober – 21. november 2020 

  

Endnu en solnedgang over fjorden 
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24. oktober 2020 – Vi flytter til Bryrup 

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

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

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

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

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

Skamlingsbanken 
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26. oktober 2020 – Vi falder til i Bryrup 

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

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

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

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

  
Rundt om Karlsø 
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28. oktober 2020 – 100-års fødselsdag 

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

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

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

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

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

Det var sjovt at udveksle skrøner med min søster, nogle dramatiske og andre mere fredelige. Hanne stak 
engang sin arm igennem en glasrude, flænsede hele højre underarm og måtte på skadestuen. Vi havde 

Sondrup Plantage og Trustrup Høje 
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ikke råd til en taxa, så hun tog bybussen. Med et stort håndklæde om armen. Hun har stadig et ark på en 
20-25 cm på højre arm.  

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

Snabegård Plantage er meget gammel, 
med imponerende grankæmper. 

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

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

 

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

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

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

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

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

Klosterkirken i Horsens 

Kor og altertavle 

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

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

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

Rundede lige Himmelbjerget, inden vi 
vendte tilbage til Bryrup. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Stemningsbilleder fra Bryrup     
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9. november 2020 - Noget om vaner 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  Dompap i toppen af grantræe  
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10. november 2020 - Hektisk tirsdag i tunneldalen 

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

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

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

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

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

Majshøsten er i gang 

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

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

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

 

Slagballe Bakker 

Musvitter på foderbrættet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

På vej mod Velling Gavl Regndråber i bøgegrenel 

Snabe Igelsø 

På vej mod Velling Kalv 

Skovmus mæsker sig med fuglefoder 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

76 

 

14. november 2020 – Om dengang vi flyttede til Urambo 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåmejse i Snabegård Plantage 

Huset i Urambo et stykke tid efter ankomsten 

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

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

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

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

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

blev nedlagt.  

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

  

Travetur 
ved den 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

Anne Marie har været 
nede med affald 

Nymåne over  
Bryrup Langsø. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Hundsø i Velling Skov 

En af skovens kæmper er faldet 

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

Vi sluttede vores ophold i Midtjylland med en meget fin vandretur rundt om Rørbæk Sø fredag omkring 
middagstid. Vi så ikke mange fugle, men fine og flotte udsigter over søen. I fint solskinsvejr. Og får og 
geder omkring os sprang.  
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22. november 2020 - Bor på en bakketop 

Vi er flyttet. Til Fuglsø på Mors. Vi bor bogstavelig talt på en bakketop. Endda på kanten af bakken. Der 
er 96 m ned til havets overflade, siger GeoDanmarks kort. Fabelagtig udsigt, 180 grader horisonten rundt. 
Vi kan se ud over Århus-bugten, til Helgenæs, til Samsø, til Jyllands østkyst, ja, og til Århus. Har endnu 
ikke set Mols-Linjens færger. Det skulle være muligt på en klar dag. 

At flytte er en alvorlig sag. Dels skal vi have pakket alt ned, det er egentlig ikke så vanskeligt, vi skal blot 
sørge for at få det hele med. Og få plads til det i bilen. Bagagerummet skal helst være fyldt, helt fyldt, før 
cykelhængeren kommer på jydeknoppen og cyklerne sat på. Det kræver lidt omtanke at få plads til det 
hele inde i kabinen. I går var fjerde gang, så nu har vi noget erfaring. Der skal helst også være plads til de 
indkøb, vi skal have foretaget på vejen. Sædvanligvis tømmer vi køleskab og fryser, inden vi flytter. Den 
sidste uges tid lever vi af det, vi har. Det kræver lidt planlægning. Det har vi efterhånden godt styr på. 

Flytte ud er ikke så bøvlet. Men flytte ind er en anden, og langt mere alvorlig sag. Alle huse er forskellige. 
Alle husejere har forskellige vaner. Denne gang vidste vi, at der var opvaskemaskine, vaskemaskine og 
tørretumbler. Men hvad med strygejern, strygebræt, gryder, pander, skåle, ovnfaste fade, borde og stole 
og alt det andet essentielle udstyr, der hører til en husholdning og et hus? Altid spændende. Og udfor-
drende. 

I det her hus på bakkekanten er der næsten alt. Til gengæld er der så meget, at det hele nærmest ser ud at 
være kylet ind i skabe og skuffer. Og alle skuffer og skabe var fyldt op af husets ting og sager. 

Så første opgave for os var at beslutte, hvad vi skulle bruge, og hvad der skulle gemmes væk, så vi kunne 
få plads til de alle de ting, som vi selv har med. Vi skulle vi jo gerne have tømt bilen. Det fik vi. Heldigvis 
er der et par ekstra rum i huset, som vi ikke bruger. Altså til opmagasinering af alt det tingel-tangel, som 
vi ikke skal bruge. Eller tror, vi ikke skal bruge. 

Men nu er vi her. Har pakket ud, er akklimatiseret, parat til 4 ugers dagligdag. 

 

  Udsigt fra en bakketop 
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23. november 2020 - Noget om badeværelser 

Badeværelser i feriehuse er forskellige. Ret meget, faktisk. Nu er vi bosat i hus nr. 4 på vores road-trip i 
Danmark. Her har vi et stort badeværelse. Med spa. Håndvasken er af formstøbt plastic. Det har vi ikke 
set før. Det er også stort. Altså badeværelset. Vasken er vist af nogenlunde normalstørrelse. Nok det 
største badeværelse, vi har været ude for. Foreløbig. Der er også en vaskesøjle. Og et par skabe og 
skuffer. Egentlig med god plads. Udfordringen for os var, at de var fyldt med ting. Mange ting. Noget kan 
bruges i nød og betryg. En hel skuffe fyldt med hæfteplaster, tægejern, flåtfjerner, insektmiddel, 
myggebalsam, solcreme, vaskeklude, viskestykker og en del andre småting er da rar at have ved hån-den. 
Det samme med skabet under håndvasken. Et syndigt rod med børster, toiletrens, Rodalon, svupper, 
eddikesyre, vinduesrens, Ajax og vaskepulver. For blot at nævne lidt af det hele. Muligvis kan det blive 
nyttigt at have ved hånden. 

Det første badeværelse på Rømø var gammelt, men virkede. Det gjorde vaskemaskinen godt nok ikke. 
Slet ikke den første uge. De sidste 3 uger vaskede den, men centrifugalkraften var minimal. 

Badeværelset i Brunsnæs på Broagerland var egentlig udmærket. Det mest besynderlige var, at 
vandhanen var af typen, der kun gav vand, når man holdt hånden under. Det var lidt svært at børste 
tænder. Men efterhånden lærte vi teknikken. Hånden under vandhanen og tandbørsten under hånden. 
Vaskemaskinen stod i et kolossalt stort bryggers uden for huset. Den virkede til fint. Til gengæld var der 
ingen tørretumbler. Så nu har vi 10 meter tørresnor og 12 kroge, som vi brugte til at etablere en 
tørreplads i carporten. 

I Bryrup kunne der knap være en person ad gangen i badeværelset. I så fald skulle den anden bakke ind. 
Til gengæld var der rigeligt med skabsplads. Det største problem var fugten. Det fik vi aldrig løst. Hjalp 
hverken med gulvvarme eller elvarme på højeste blus.  

Men nu er vi her i Fuglsø. Stort badeværelse, og vi har løst pladsproblemet i skuffer og skabe med et par 
plastickasser på badeværelsesgulvet. Der er plads nok. Vores toiletpapirlager (sådan et skal man altid 
huske at have med, man ved aldrig, hvad man finder, og toiletpapir er aldrig rar at undvære) har vi kylet 
ind i skabet under håndvasken. Oven på de effekter, som husejeren selv havde kylet derind. 

Nok om badeværelser.  

Dagen i dag gik i øvrigt med tur til Ebeltoft for at få Novasol til at undersøge, hvorfor der stod i husets 
gæstebog, at vi kunne hente brænde i brændeskuret uden for hovedhuset, og at nøglen hang på væggen 
ved siden af køleskabet, når brændeskuret med brændet (tørt så det ud til udefra) var aflåst, og nøglen 
ikke til at finde. Novasol ringede tilbage med svaret senere på dagen. Ejerne var blevet trætte af, at folk 
bare brugte løs af træet uden at betale, så de havde bare stoppet den service. Måske skulle de overveje at 
opdatere gæstebogen. 

Da vi nu alligevel var i Ebeltoft, fik vi endelig vasket bilen fri af Bryrup tunneldals støj, sand og snavs. Det 
pyntede. Flot er den, som den står her uden for vores hus. Det holder nok ikke så længe. Der er også 
grusveje på Mols. 

Hjemme igen iklædte vi os vandreharnisk og tog på vandretur i det dejlige solskinsvejr. Troede vi da. For 
ikke så snart var vi ude af huset, før en regnbyge tvang os tilbage i huset for at skifte til regntøj. Ude igen 
var regnen stoppet. Til gengæld var der den flotteste regnbue over østhimlen. Den fulgte vi i et stykke tid. 
Eller den fulgte os. Eller omvendt. 

Vi havde set på et kort, at der skulle findes en vandrerute med start ganske tæt ved vores hus. Den fandt 
vi. Sådan da. Den var ikke mærket, og kortet var i stor målestok og ikke rigtig brugelig, men ved hjælp af 
google-map og mobilen fandt vi vejen rundt på en 5-km tur. Vi røg dog ind i en kvægfold med 
indgangslåge, men uden udgangslåge. Vi skulle op og se udsigten fra en høj gravhøj. Den var flot. Altså 
udsigten. Ja, højen var da også ganske pæn. Vi fandt altså aldrig udgangen fra kvægfolden. Og havde 
ikke helt modet til at kravle under det elektriske hegn. I stedet fandt vi en sommerhusgrund på kanten af 
kvægindhegningen. Ingen hjemme, så den sommerhusgrund passerede vi uden kvaler. Vi nåede ud til en 
sommerhustilkørselsvej. Den var blind. Sommerhusene i den blinde ende af vejen var ubeboede, så vi 
foretog endnu en passage over en sommerhusgrund.  
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Nu var vi endelig nået 
ud på en vej, der endte i 
en sti, der endte i en 
serpentiner-trappe, der 
endte på stranden. Og 
her var vi så. Med udsigt 
til Femmøller og Ebeltoft 
og Århus-bugten, hvor 
vi fik et fint blik på 
Mols-Linjens færge langt 
ude i horisonten med 
retning mod Odden. 

Og så gik vi lige hjem. 
Fin tur. Oplevelsesrig. Et 
par sky småfugle og en 
anden lidt større. Alle 
ubestemmelige. Til 
gengæld var den 
musvåge, vi så over 
huset i morges, 
umiskendelig. 

 

 

 

  

Huset på skrænten og 
landskabet omkring 
Fuglsø Strand 
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24. november 2020 - Sletterhage 

Det er ikke blot badeværelser, der er forskellige i de huse, vi bor i. Også udstyret varierer voldsomt. 
Køkkenudstyret især. Nogen steder er der rivejern, andre steder intet. Osteskærere findes i mange typer. 
En kagerulle er vi endnu ikke stødt på. Det erstattes nu fint med en vinflaske. Tom eller fuld, lige meget. 
Rød- eller hvidvin, lige meget. Proptrækkere er der som regel, nogle virker endda. Men rolig nu, vi har 
selvfølgelig vores egen med. Ligesom kaffemøllen, så vi kan få friskmalet kaffe. Sammen med en 
ordentlig kartoffelskræller. Og en god køkkenkniv. 

Som regel er 
der et 
tørrestativ. 
Både med og 
uden 
tørretumbler 
er det et gode. 
Det er rart at 
lufte tøj, der 
har været i 
tørretumbler, 
inden det 
kyles på plads 
i skabe og 
skuffer. Hvad 
gør man så, 
når der ikke er 
tørrestativ. 
Man laver sit 
eget, mellem 
2 stolper i 
stuen. 

Vores situation minder meget om dengang, vi startede som ulandsfrivillige med Mellemfolkeligt Samvirke 
i Zambia. I 1988. Der var der minsandten også stort behov for innovative løsninger. Det var i Kaunda’s 
sidste tid som præsident. Der var mangel på alt. Selv tomme ølflasker var der penge i. Man kunne ikke 
købe øl uden at have tomme flasker med. Vi købte en kasse tomme flasker fra en MS-frivillig, der var på 
vej hjem. MS skulle stille bohave til rådighed. Det gjorde de så. Ikke verdens nyeste, noget virkede, noget 
virkede ikke. Vi fik nyt komfur tre gange i løbet af den første måned. Sidste gang var vi nødt til at få 
materielforvalteren ud, så han ved selvsyn kunne se, at der var overgang i komfuret. Han blev først 
overbevist, da vi tændte for komfuret og flammerne stod ud af ovnen. For hvert nyt komfur, måtte vi i 
gang med den store rengøring. Rengøring var ikke MS frivilliges spids-kompetence.  

Nå, men livet i Lusaka er en hel anden historie, som jeg kan spinde en ende over en anden gang. 
Sammen med en anden god historie om, hvordan jeg i 1989 fik rodbehandlet en visdomstand i Lusaka, 
mens den kvindelige tandlæge førte oppositionspolitik over telefonen. Fastnet, selvfølgelig, mobilen var 
ikke i brug i Lusaka i slutfirserne. Det forlyder, at kvinder er gode til multitasking. Hun var i hvert fald, 
min tandlæge. Rodbehandlingen holdt i 30 år. Jeg fik først visdomstanden fjernet for et års tid siden. 

Tilbage til livet på Mols. I dag tog vi til Sletterhage, hvor skibene sejler tæt på kysten. Iklædt regntøj. Altså 
os, ikke skibene. Der kom ikke en dråbe regn i dag, men pyt. Det var en førstegangsoplevelse at se 
Sletterhage. Meget smukt sted. Vi vandrede Kystbefæstningsstien. Startede fra Sletterhage Fyr. Vi vidste 
ikke engang, at der var en gammel tysk kystbefæst-ning fra besættelsen. Men det er der. Radartårnet, 
Tysketårnet, kalder man det, står stadig og troner på en klint højt over havet. Med en fænomenal udsigt. 
Til Samsø, til Tunø, til Hjelms, til Århus Havn og på en klar dag kan man endda se spidsen af Sjællands 
Odde. Siger man. Hvis det er rigtigt, må man kunne følge Mols-Linjens færge hele vejen fra Odden til 
Århus. Utroligt. Der står også en rigtig kanon og troner på et kanondække. 
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På vejen hjem var vi lige en tur inden om Dagli’ Brugsen. Efter kaffe. Egentlig imponerende hvor stort et 
udvalg af dagligvarer man finder så langt ude på landet. Hvor vejene stadig er ensporede og følger 
bakkernes forløb både vertikalt og horisontalt. Det er nok ikke her, man kører vanvidskørsel. Eller, det gør 
man vel egentlig, hvis blot man kører mere end 50 km/t. 
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25. november 2020 - Udsigt fra en bakketop 

Man kan meget nemt blive blæst væk af den udsigt, vi lige nu bliver mødt af hver morgen. Lige neden for 
bakken marken med køer, kvier og kalve, lidt længere væk to meget store gravhøje fra forne tider, bagved 
er der udsigt til Begtrup Vig, omkranset af Mols Hoved og Helgenæs, langt ude kan vi i klart vejr se Århus 
Havn, Søsterhøj-senderen, Samsø og Tunø og færgetrafikken på Århusbugten. Fabelagtig. 

I formiddag løb vi ned til Fuglsø Strand. Vores hus ligger 84 m over havet, så det var bogstaveligt, at vi 
løb ned til stranden. Fin tur. Nedad. Men vi skulle altså også op igen. Sejt, langsomt, men op kom vi. 
Vintersolen skinnede smukt mod øst ud over havet ved Fuglsø Strand.  

Hjemme igen blev solen efterhånden dækket mere og mere af et let skydække. Det gjorde ikke udsigten 
fra vores terrasse mindre spektakulær. Kombinationen af skyer og sol var utrolig flot denne sene 
efterårsdag.  

 

  

Dagens dramatiske himmel og løbetur 
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29. november 2020 - Små katastrofer sker jo .... 

Vi har nu været hjemløse i 3 måneder. Et helt kvartal uden for hovedstaden. I Jylland altså. Bortset fra en 
endagstur til Gørlev.  

Anne Marie skulle have været med på en workshop lørdag i København, i Nunca Mas regi. Da vi nu 
alligevel skulle til staden, kunne vi lige så godt kombinere det med en hel række andre gøremål, AM 
skulle til tandlæge på Christmas Møllers Plads, klippes hos Theis i Gothersgade, til læsegruppe i Rødovre, 
besøge Anne, en gammel kollega fra Dignity, der bor på Amager, drikke kaffe, på Café Europa, med en 
anden gammel kollega fra Dignity og se niece Berit.  

Mig, jeg skulle blot have skiftet til vinterdæk. Altså ikke på mig, men hybriden. Hybriden er en Toyota C-
HR, farve rødbrun, flot. Kørt 9.900 km. På 10 måneder. Mere kørsel end sædvanligt. Men nu er vi jo også 
på road-trip, så naturligt nok. 

Nå, men vi kom nu også til frokost hos vores gamle venner, Rie og Michael fra Tete i Mozambique. De 
bor i Ålsgårde i et lille rækkehus, som de købte for snart mange år siden, da de, nogle år senere end os, 
kom tilbage til Danmark fra Mozambique. 

Dengang i Tete var vi alle katte-afficionados. Ja, det vil sige, det er vi sådan set stadigvæk. Vi havde en 
hunkat og en kastreret hankat. I Tete altså. Frederikke var navnet. Altså på hunkatten. Fantastisk kat. Hun 
var ikke kastreret. Det bliver hunkatte sjældent. Hun fik mange killinger, og hun havde besluttet, at hun 
kun ville føde i vores seng, en stor dobbeltseng, snedkereret for mange år siden på Daniko i Harare i 
Zimbabwe. Støttet af MS og DANIDA og SIDA og NORAD og USAID og mange andre. Frederikke fødte 
killinger og killinger. Men fødslen skulle altid foregå i vores dobbeltseng, og det skulle være, når vi var 
hjemme. Altid i vores frokostpause. Den var på 90 minutter og vi fik som regel en god lur i en times tid. 
Dog ikke, når Frederikke fødte. Og det skete altid i en frokostpause. Vi kunne høre det på hendes bjælen, 
når fødslen var nær. Havde nærmest indtryk af, at hun havde holdt ungerne tilbage i livmoderen, indtil 
hun kunne høre vores bil i indkørslen. Det var i Tete, Mozambique.  

Nu er Ålsgårde jo noget andet end Tete, men alligevel blev Rie og Michael ved med at være katte-
afficionados. De havde i mange år en kat, der hed Pemba. Herlig kat. Den er desværre lige afgået ved 
døden. Til stor sorg for alle, der kendte den. Pemba er i øvrigt en by i det nordlige Mozambique. Rie og 
Michael havde boet der nogle år før de kom til Tete, hvor vi allerede var. Dengang i Pemba var der 
borgerkrig, sådan rigtig krig, så man ikke kunne bevæge sig uden for provinshoved-staden. Altså Pemba. I 
Cabo Delgado. Det var provinsen. Dengang fik man en overlevelsestur til Maputo en gang om måneden. 
Det var hardship, men det er en helt anden historie, som jeg vil lade ligge til en anden gang. 

Det var i fredags, frokosten. Der var flot, flot solskin hele vejen op mod nord til Ålsgårde. Lige indtil vi 
drejede ind på deres matrikel. Så steg tågen op af mulden. Da vi efter nogle timer skulle hjem igen, ja, 
det vil sige hjem var sådan set ikke hjem, men det hotel, vi boede på i København de par dage, vi boede 
i byen, hjem lige nu er Gulspurvevej 12 i Fuglsø med den fabelagtige udsigt ud over Århus-bugten, 
Helgenæs og Mols Hoved, da var tågen vokset i intensitet, og vi kørte i en grød af tåge, indtil vi kom til 
Hørsholm, hvor næsten-fuldmånen dukkede op i øst og himlens smukke solnedgangsfarvespil dukkede 
op i vest. 

Det var fredag, eller rettere, det var ikke hele fredag. Vi havde en middagsaftale med Berit på FAMO, 
Saxogade. De laver italiensk mad, når det er bedst. De startede nok for en 15-16 år siden. De er en 
italiener, der hed FAbio og en dansker, der hed MOrten. De havde været sammen på EA-ORA, en anden 
berømt Michelin restaurant på Christianshavn, men blev enige om, at de ville have deres eget sted. Og 
det fik de. FAMO blev navnet på stedet. I Saxogade. De havde selvfølgelig også efternavne, men dem kan 
jeg ikke huske. Det ene italiensk, Fabios, og det andet dansk, Mortens. Nok noget med Andersen, 
Hansen, Jensen, Nielsen, Mortensen (tvivlsomt. for han hed nok ikke Morten Mortensen), Frederiksen, 
Ibrahamsen, Jørgensen eller noget helt andet. Fabios efternavn er nok noget italiensk.  

Restauranten, FAMO, kan stærkt anbefales, skulle man komme på de kanter. I Saxogade. 

Lørdag tog vi hjem. Med MolsLinjen. Og mundbind. Indtog en café latte, en capuccino, en croissant og 
en kanel-snurre. Og så var vi i Århus. Satte kursen mod Fuglsø, ankom omkring kl. 17.00. Huset var 
mørkt og koldt. 12 grader. Katastrofalt var det ikke. Troede vi. Indtil vi fandt ud af, at klimaanlægget kun 
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kunne spy kold luft ud i stuen. Men der var varmt på badeværelset. Med gulvvarme. Blev enige om, at 
her kunne vi ikke sove. For kort, for smalt, for trangt. Så kastede vi os rundt for at finde husets manualer. 
Det s..... klimaanlæg måtte vel kunne ændres til at kaste varme af sig. Vi fandt manualen. Det hjalp ikke. 
Nul varme, men koldt blæsevejr havde vi nok af. Inden døre. Overvejede badeværelsesgulvet endnu 
engang.  

Nå, men så vi måtte vi jo have fat i NovaSol. Det er da en af fordelene ved at leje, og ikke eje. Ring til 
nogen. Her er det NovaSol. Jeg ringede, fik fat i en meget forstående kvinde, som fluks ville sørge for at 
sende en servicemedarbejder ud at se på anlægget. Det skete, han kom, han så, han tænkte, han 
justerede, han forklarede. "Det er lissom en computer", sagde han, "den skal også genstartes, hvis den er 
gået i strejke-mode". "Og det er det her anlæg", sagde han, "men nu har jeg genstartet" sagde han, "og nu 
venter vi lige en halv times tid for at se, om det stadig virker". Det gjorde det, minsandten. Han havde 
mange historier om klimaanlæg, mens vi ventede. Måske skulle vi have givet ham et glas vin, men han 
var i bil, så det var nok bedst ikke at friste ham, når han var på vagt. Og i bil. Vi satte temperaturen til 25 
grader. Lidt højt, men det virkede. Nu er den nede på normalen. 21 grader. Ja, jeg ved da ikke, om det er 
normalen for alle, min mor havde f.eks. altid 25 grader i stuen, men nu er hun godt nok død for nogle år 
siden, og så kan det vel også være lige meget. Varmt var det i hvert fald. 

Der var koldt i Fuglsø på kanten af bakken. Uden for. Det kolde vejr gav os en flot udsigt til Århus by 
night. Indenfor var der efter et par timer ganske lunt. Badeværelset var stadig varmt.  

Nu har vi efter vores ekskursion til den store hovestad igen fundet os til rette. Det er søndag, og så er det 
løbedag. Vi luntede ned til Fuglsø Strand, intet problem. men op igen, oh my god, det var strengt.  

Der er ikke mange fugle omkring huset, ud over de evindelige måger og råger nede over marken. Hen på 
dagen kom der godt nok et par musvitter på besøg, sammen med en drossel. Tror vi nok, det var. 
Droslen. Musvitter kan vi godt genkende. 

PS: Hvis I undrer jer over alle de tangenter, som jeg som vanen tro bevæger mig ud af, så er det ingenting 
imod Georges Berec Livet En Brugsanvisning. Der kan man tale om tangenthistorier. Dybt fascinerende 
bog. Vældig underholdende. Og morsom. En anden humoristisk fortælling er Stine Pilgårds Meter i 
Sekundet. Var i DR2 i aften. Anbefales. Bogen altså. Fås som paperback. 

 

  

Aftenhimmel over Hørsholm 

Drossel i fyrretræ 

Musvit på skraldespand 
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30. november 2020 - Valhalla ved Karpenhøj Naturcenter 

En af ulemperne ved at bo på toppen af en bakke er, at uanset hvor man går hen, går det nedad. Det er 
sådan set fint nok, bortset fra at man skal op igen. 

Vores hus på skrænten af bjerget ligger omkring 90 m oppe i luften, og i dag gik vi, som så mange gange 
før, en tur ned til Fuglsø Strand. Det er en fin tur, nedad. Og op er vi da kommet hver gang. Også i dag. 

Vores vandretur bringer os gennem Fuglsø Centret med sportshaller, restaurant, køkken, lagerplads, 
skulpturer og værelser i nydelige rækkehuse med en del år på bagen, ned ad vejen mod den offentlige 
strand, ensporet, altså vejen, ikke stranden, hen ad stranden det stykke mod syd, op ad 
serpentinertrappen, der godt kunne trænge til renovering, og op og ned gennem et stort 
sommerhusområde. Store og små huse mellem hinanden, nogle med udsigt til hav, andre nede i en dal 
med udsigt til sommerhuse. Hvad de skal der, er svært at svare på. Men de er der, dernede i dalen. Der 
er da i det mindste læ. Dog ikke læ for regnvand fra et skybrud, skulle der komme et sådant forbi. 

Mod slutningen af turen går vi gennem et meget smukt område ved Karpenhøj Naturcenter. Her har man 
af uransagelige grunde, i hvert fald for mig, de har sikkert selv en god grund, opstillet et stort 
persongalleri af nordiske guder. Flotte træskulpturer med oplysende informationstavler. Og således fik vi 
opfrisket vores børnelærdom om de nordiske guder.  

Det var ellers en stille dag. Den startede med sne på terrassen og bilen. Årets første sne. Det er blevet 
koldt, også indendøre. Hidtil har vi principfast undladt at bruge brændeovnen. Vi yder derved vores lille 
bidrag til at holde CO2-udledningen nede ! 

Vi kigger opmærksomt efter fugle. Der er ikke meget liv på bjerget. En single-svane har vi set ved den lille 
dam flere gange. Den pynter. Ser lidt fortrydelig ud. Måske fordi den er single. Og de evindelige måger 
havde travlt neden for bjerget, da bonden med sin traktor og plov gjorde en grøn mark sort. Mågerne nød 
det, lød det til. 

Dagene går, slut på efteråret, vinteren står for døren. Om blot 21 dage vender solen og dagene længes. 
Det gør vi også, længes efter sol. 

 

  Odin, norne og Fenrisulven 
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1. december 2020 - Dagligliv på bakkeskråningen 

Vi er nu nået ind i december, julemåneden. Så sker der en hel masse. Man får sin indbakke fyldt med til-
bud om julekonkurrencer. Jeg ved jo godt, at formålet er at få mig til at svinge dankortet. Toyota har en 
konkurrence med familien Hjul. Hvor fantasiløs kan man være? Jeg deltager naturligvis i konkurrencen. 
Sæt nu jeg vandt. Det gør jeg godt nok aldrig, vinder i julekonkurrencer. Som teenager i 50’erne, det var 
der godt nok ikke noget, der hed i 50’erne, teenager, men på et tidspunkt udskrev Horsens Folkeblad en 
konkurrence om et slogan, der skulle få flere folk i byen til at hænge altankasser op. Det skulle være et 
kortfattet og rammende slogan. Den konkurrence vandt jeg, fik 100 kr. i præmie og mit kontrafej i avisen 
med overskriften ”Skoledreng vinder slogankonkurrence” eller noget i den retning.  

Hvad sloganet var. Jo, det var: ”Pynt op på facaden, med blomster til gaden”. Ret godt fundet på af en 
teenager i 50’erne. 

Julekonkurrencen fra Small Danish Hotels, hvor jeg minsandten også har et medlemskab, er endnu mere 
tåbelig. Her skal man finde en gave. Man får 2 forsøg. Hvis det ikke lykkes første gang, får man lov at 
prøve igen, indtil det lykkes. Det skal jo lykkes, for gaven er, at man får lov at booke et ophold på Ålbæk 
Badehotel eller et andet af kædens hoteller. Til rabatpris? Nej da, til fuld pris. Altså, hvor dum tror de, 
man er. Det minder lidt om ”køb bananer, 3 kr. stykket, 3 for en tier”.  

Dagen i dag startede med tæt dis og tåge. Man kunne nærmest ikke engang se kanten af Begtrup Vig. 
Helgenæs og Mols Hoved var også væk. Gad vide, om de var forsvundet i havet? Det var de ikke. De 
kom frem henad formiddagen.  

Dagen gik med at kigge efter fugle, meget få for tiden, efter pindsvin, ikke et eneste, efter muldvarpe, de 
er i nabohusets græsplæne, efter egern, de er her, men sky, efter måger og krager, hov, det er også fugle, 
efter rådyr, skulle være her et sted, efter køer, kvier, kalve og tyre, de er her, samle DR’s julekalender, 
med limstift, saks og tape, skære frugt til yoghurt, lave te og kaffe, spise chokolade og Anne Marie’s ka-
nel-snurrer med æbler. Vi får også almindelig mad ind imellem. 

Vi har vasket. I husets vaskemaskine, sådan en maskine er der jo. Desværre ikke helt stabil. Vi vaskede 
uldtrøjer på 30 grader. Eller rettere det troede vi. Vaskemaskinen var sat til 30 grader. Og så skulle det vel 
være i god orden. Det var det ikke. Anne Maries fine uldtrøje har nu stumpede ærmer, og man kan se 
hendes mave, hvis ikke det var fordi, hun har en undertrøje under. Min uldtrøje kan jeg ikke få over ho-
vedet. Og slet ikke da ned om livet. Jeg overvejer at forære den væk som julegave til et forældreløst 3-års 
barn. Det er vist størrelsen. Lun var den. Er ikke sikker på, at den luner ret meget mere. Vi bør nok sætte 
en label på vaskemaskinen, så de næste gæster ikke ryger ind i samme problem. 

Vi gik vores sædvanlige tur til stranden. Rettere, vi tog en lidt længere tur, men stadig til stranden. Jeg 
havde en flis-trøje på. Ulden var lagt til genbrug. Fin tur. Der er stadig liv i blomster og træer. Vi mødte 
en mand med en hund og fik en snak. Manden var fra et eller andet sted i nærområdet og var der for at 
luftet hund, sagde han. Det var nok rigtigt, han havde i hvert fald en hund med. Hunden var en jagthund, 
sagde han også, og den var himmelhenrykt for at få lov at rende frit rundt. Og det gjorde den, rendte frit 
rundt. Som den dog rendte. Utrolig energi, sådan en jagthund har. Han var glad for den, hunden, man-
den altså. Kunne man godt se. Hunden var af ubestemmelig race, men glad. Vel afrettet. Den satte sig fint 
ned, da den skulle fotograferes. 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

94 

 

2. december 2020 - Vores løbetur  

Vores løbetur går fra huset på 
Gulspurvevej 12 op over en 
lille bakke hen mod 
Havesangervej, hvor vi svinger 
til venstre og passerer forbi det 
feriehus, som hedder Badehotel 
Mols. Det er nyt, og absolut 
ikke et badehotel, men et stort 
og tilsyneladende velindrettet 
privat feriehus med en meget 
stor terrasse med udsigt ud over 
Ebeltoft Bugt. Over for 
Badehotel Mols ligger der 
endnu et stort, men endnu ikke 
færdigbygget feriehus. Muligvis 
er det blot under renovering. 
Noget kaotisk og rodet er det.  

Vi følger interesseret med i udviklingen. Der var en tysk bil parkeret foran huset forleden dag.  

For enden af Havesangervej drejer vi til højre og løber nu ned ad Gransangervej mod Fuglsø Centret. 
Gennemkørsel forbudt står der i begge ender af vejen. Det tager vi os nu ikke af. Det går stærkt nedad, så 
vi passerer Fuglsø Centret i højt tempo, så højt som det nu passer sig for en 77-årig og hans unge kone på 
68. Vi drejer nu til højre ned ad Dragsmur-vej. Her er der dobbelt-sporet cykelsti og ikke mange cykler. 
Det kan vi godt lide. Det går stadig nedad en kilometers penge til Fuglsøvig. Her drejer vi til venstre og 
kommer nu ind på en typisk forsyningsvej til sommerhusene i området. Fuglsøvig går op og ned, mest 
ned. Her løber vi. Når det går op, går vi. Eller jeg går. Op til bakkens top, hvor jeg møder Anne Marie, 
der i mellemtiden har været nede ad bakken på den anden side og op igen for at se, hvor jeg bliver af. 
Fuglsøvig er egentlig en blind vej, men dog ikke mere blind, end at den fortsætter i en smal sti hen til 
skrænten ned mod havet. Skrænten er stejl, men venlige og forstandige folk, måske fra områdets 
grundejerforening, har i forne tider etableret en trappe, der som en serpentin snor sig ned til stranden. 
Lidt nedslidt er den, men den er der, og det virker.  

På stranden stopper vi op og 
nyder udsigten ud over Ebeltoft 
Vig. Molslinjens færge, der 
betjener Odden og Ebeltoft, er 
lagt op for vinteren og ligger nu 
i færgelejet uden for Ebeltoft. 
Det er oplagt, at den kommer i 
fart igen til foråret. På gode 
dage, og det var sådan en dag i 
dag, sidder der skarv og tørrer 
vinger på stolperne på 
badebroen. Molslinjens færger 
sejler dog fortsat fra Århus og 
kan ofte ses på havet ganske tæt 
på kysten. Her er der dybt vand 
næsten helt ind til Slettehage. 

Fra stranden løber vi op over 
den græsklædte skråning mod p-pladsen for enden af Fuglsøvig Strandvej. I den græsklædte skråning har 
gode folk, Syddjurs Kommune måske, med en græsslåmaskine slået græsset i en smal stribe til en tydelig 
sti. Den følger vi op til et skilt, der meddeler, at Syddjurs Skovbørnehave bruger området til fornøjelige og 
opbyggelige udendørsaktiviteter, og om vi godt vil passe på ikke at mænge os med børnene. Af hensyn til 
Corona-smittefaren. Corona eller ej, vi har hidtil hverken set børn eller pædagoger eller madpakker eller 
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børnehavebusser eller chauffører eller forældre eller bedsteforældre eller søskende, onkler og tanter. Men 
vi har set en mand med en hund.  

Efter p-pladsen løber vi op ad Fuglsøvig Strandvej. Bogstavelig talt op. Næsten oppe passerer vi en genvej 
med en gennemgang over et kvægfold med køer, kvier og kalve. Vi overvinder fristelsen til genvejen og 
løber hele vejen op til enden af Fuglsøvig Strandvej. Her går det jævnt opad.  

Nu er vi tilbage på Dragsmurvej, dog noget længere oppe, end da vi løb ud. Vi løber over Dragsmurvej 
og drejer til venstre ved dobbelt-cykelstien. Her går det igen nedad. Det er ikke en oplagt fordel, for vi 
mangler fortsat 20-30 højdemeter, før vi er tilbage ved vores udgangspunkt. Kort efter passerer vi Fuglsø 
Centret. Det går stadig nedad. Ved vejen op til Karpenhøj Naturcenter, på hjørnet med de 3 norner, 
drejer vi til højre og løber op forbi Karpenhøj. Efter p-pladsen løber vi op ad en lille smal sti, forbi Fenris-
ulven. Ved enden af stien er vi tilbage på Havesangervej. Her drejer vi til højre og kan nu begynde at se 
enden på vores løbetur. Det går jævnt opad, så jeg lunter, og Anne Marie løber. Når vi når til 
tennisbanen på højre hånd, drejer vi til venstre ind på Gulspurvevej. Efter 200 m med jævn stigning er vi 
tilbage ved huset, vores udgangspunkt, og her kan vi velfortjent strække ud, mens vi nyder udsigten fra 
terrassen ud over Helgenæs, landsbyen Kongsgårde med Dagli’ Brugsen, Begtrup Vig, Molshoved, 
Århusbugten, Samsø, Tunø, bondegården Klokkerholm neden for bakkeskråningen med familiens juletræ 
og kvæg på marken. Så venter blot et fortjent bad. 

Tidlig morgen i dag gav måger og råger flyveopvisning, da kvæget endnu ikke var sat ud på marken. 
Rågerne forlystede sig også med kvægets foder i foderpladsen midt på marken.  

Når kvæget er ude, danser rågerne på foderet, 
mens andre blot kigger på. 
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3. december 2020 - Kalkmalerier og bytur 

Vi havde hørt fra en nær bekendt, at der Hyllested kirke skulle være flot dekoreret med kalkmalerier. Ind-
vendig. Siger vel sig selv, jeg kender ikke mange kirker, der er flot dekoreret udvendig med kalkmalerier. 
Kan det overhovedet lade sig gøre? At male på kalk udvendig. Vil det ikke forsvinde i den første regn? 
Vel, sådan kan man jo fundere over små og store ting i kirketiden. 

Vi drog glade og fro afsted i den årle morgenstund, dvs. ved 10-tiden. Satte mobilens gps til Hyllested 
kirke, og mobilen selv i hybridens skærmdisplay, så vi kunne følge med i gps’ens instruktioner. Det gik 
fint indtil ganske kort før kirken. Så ville hybriden have, at jeg skulle svinge til venstre, mens jeg mente, at 
gps-ordren var til højre. Det er imidlertid begrænset, hvor længe man kan holde blikket mod gps-skær-
men, man er jo forpligtet til at holde øjnene på trafikken. Det er, en passant, også strengt nødvendigt på 
de smalle, stærkt slyngende udkantsveje på Djursland. Så derfor smuttede det endnu engang. Der var et 
par km til kirken, da jeg drejede til højre og ikke til venstre, og jeg fandt egentlig først ud af det, da gps’en 
pludselig fortalte, at der nu var 4 km til kirken. Anne Marie opdagede intet, hun talte i telefon. Jeg sagde 
ikke noget, men lod som ingenting.   

Næste gang, gps gjorde gnas, var ganske tæt på kirken. Den skulle ligge på Kirkevænget. Det gjorde den 
også. Kirkevænget har imidlertid en blindtarm, en lille blind stump gyde vinkelret på hovedåren. Hvem 
ku´ nu vide, om man skulle følge hovedåren eller gyden. Jeg tog gyden, altså blindtarmen. Gps’en gjorde 
ikke vrøvl. Man kan da heller ikke stole på en gps. Tænkte, at der nok ville være en vendeplads med par-
kering ved kirken for enden af den blinde vej. Det var der ikke. Blindtarmen, gyden, endte i 2 store sten. 
Mit øjemål sagde mig, at der ikke var plads imellem de 2 store sten. Jeg testede ikke øjemålet, sikkert 
godt nok, men satte hybriden i bakgear og bakkede baglæns ud til gydens start. Her måtte jeg ind over en 
græsplæne for igen at komme ud på hovedfærdselsåren Kirkevænget. Resten var ”piece of cake”. 

Kirken var ganske rigtig overbroderet med kalkmalerier. Ret interessant. Der var mørkt i kirken. Det er 
udkantsdanmark, man sparer på strømmen. Der hang store 20-armede elektriske loftslamper ned fra lof-
tet. De kunne sikkert godt lyse. Juleaften måske. Vi fandt aldrig kontakten.  

Der var ikke vejr til den store kirkegårdsvandring. Det var pivende koldt, 2 grader, blæst, chill-faktor -5. 
Vi frøs. Ind i bilen og næsen mod Ebeltoft. Her fandt vi Kvickly. Indkøb, derefter frokost på Karens Køk-
ken på havnen ved Fregatten Jylland og så hjem til huset på skrænten. Her sneede det.  

Resten af dagen har vi været i vinterhi.  

 

  Hyllested Kirke med kalkmalerier 
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6. december 2020 - Noget om at bo på en bakkekant og andre steder 

Dagene går. Vi er halvvejs i opholdet på bakkekanten ved Mols Bjerge. Som det har været tilfældet de tre 
andre steder, vi hidtil har været bosat på vores odyssé rundt i landet, har vi nu også her fundet en rytme, 
som dagene går. Fredag havde Anne Marie en hel dags frivilligt arbejde for Nunca Mas (se 
https://www.nuncamas.net), så da blev det blot til en vandretur ned til stranden og tilbage. Koldt var det. 
Strid modvind den ene vej og god rygvind den anden. Godt vi har fået det varme vinterundertøj, hue og 
handsker med.  

I går lørdag fik vi besøg af et par rådyr. De 
stod i græskanten af matriklen og kiggede 
sig interesseret rundt. Jeg stod i terrassedø-
ren og kiggede interesseret på dem. De så 
mig ikke. Der er vel 20 meter fra huset til 
græskanten.  

Efter nogle minutter forsvandt de lige så stille ind i 
skoven. Et smukt syn. Ja altså ikke at de forsvandt, 
men at de overhovedet havde været her. 

Om eftermiddagen tog vi på 
Kalø Slotsruin. Vejret klarede 
op over Helgenæs, men ikke 
så snart vi havde sat os i 
hybriden kom der en ret 
kraftig regnbyge.  

Endnu en gang var vi 
heldige, for regnen var ovre, 

inden vi parkerede bilen. 
Gåturen var helt tør. 

I dag løb vi den sædvanlige 
ottetalstur ned til stranden og 
op igen. Vejret holdt tørt, men 
blot fem minutter efter, at vi 
var hjemme, startede regnen. 
Hvor heldig kan man være? 
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Der er noget fascinerende ved at bo på en bakkekant med udsigt. Man kan se hele horisonten rundt, 
nyde naturen, følge vejrets skiften, se fugle, dyr og menneskers færden og træerne forandre sig med årsti-
derne.  

Vi har prøvet det før, at bo på en bakkekant med udsigt. Senest i Tete i Mozambique i fire år i slutningen 
af 90’erne. I et hus med terrasse og udsigt ud over Zambezi-floden og den store flade savanne bag floden. 
Her sad vi mange aftener og så på lyn over savannen, når regntiden nærmede sig. Men det er en helt an-
den historie end den, jeg nu vil fortælle. 

I starten af 90’erne boede vi i et års tid i Gokwe, en lille provinsby i Zimbabwe, i et hus på en bakke-
skrænt, som MS havde bygget. Huset altså. Her var der fra terrassen en flot udsigt ud over savannen med 
græssende zebraer, giraffer, antiloper, gnuer, strudse og mange andre. Der var flest zebraer. Der var vist 
også en løve en gang imellem. 

Vi var i Gokwe som MS-frivillige. Forinden havde vi gennem tre år rejst rundt i Zambia og Zimbabwe 
som konsulenter med fokus på styringen af MS-støttede projekter. Dengang var det danskere, der stod for 
projektstyringen, og det var ikke altid, sjældent faktisk, at de tømrere, snedkere, mekanikere, tæppevæ-
vere, syersker, pædagoger, sociologer, glaspustere, sygeplejere, bartendere og skolelærere, som MS 
sendte ud, havde ret meget forstand på projektstyring. Da de også havde ansvaret for projektets økonomi, 
en alvorlig sag for en håndværker eller skolelærer med meget begrænset forstand på økonomistyring, 
havde MS fornuftigt nok indset, at det kunne fremme forståelsen, hvis der kom nogen forbi og hjalp dem. 
Og det gjorde vi så. I tre år kørte vi rundt i de to lande, nåede at besøge alle provinser, 15 i Zambia og 9 i 
Zimbabwe. Vi holdt et gennemsnit på 100.000 km på landevejen om året. Det var sjovt, spændende, og 
ofte udfordrende. Hvad siger man f.eks. til en dansk projektleder, når man spørger ham, hvor han opbe-
varer projektmidlerne og han svarer: ”Dem har jeg i venstre lomme, i højre har jeg mine private penge – 
eller hvordan er det nu, er det omvendt”? Det er ikke bare en god historie, det skete faktisk engang i 
Zambia. 

Det var nu ikke alle ulandsfrivillige, der så med milde øjne på vores konsulentvirksomhed. Vi hørte ofte 
udsagnet: ”I er jo ikke rigtig frivillige”. Som om det at være ”rigtig” frivillig indebar at bo langt ude på 
landet uden vand, el og ordentlige toiletforhold. Hvis det er kriteriet for at være rigtig frivillig, så blev vi 
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det paradoksalt nok først dengang, vi på en Danida-kontrakt boede i Urambo i Tanzania. Her var der 
hverken el, vand eller ordentlige toiletforhold i byen. Strøm klarede vi med solceller, et stort batteri og en 
generator, men vand var ikke altid en selvfølge. Da min mor, søster og svoger besøgte os i en lille uges 
tid, i 2001 var det, havde vi så lidt vand, at vi kun skyllede ud i toilettet én gang om dagen. Men det er 
også en anden historie.  

Tilbage til Gokwe. Efter at have kørt landevejene tynde i tre år, var vi efterhånden blevet motiverede til at 
få et mere stillestående liv end rakkeriet på landvejene. Da vi så blev tilbudt at overtage to stillinger i 
Gokwe, slog vi til. Paradoksalt nok skulle vi afløse de to frivillige, der havde været de mest skeptiske i 
forhold til vores indsats. Kanske det skyldes, at de ikke mente, de havde behov for hjælp. De var meget 
kloge. De var skolelærere. Uden sammenhæng i øvrigt. Det blev et fint match, Gokwe og os. Vi havde et 
fint år i Gokwe, virkeligheden måske den bedste tid af de 15 år, vi var ude. 

Den ene af de to stillinger var som Wildlife-rådgiver og den anden Strikke-, sy- og hækle-rådgiver. Lande-
koordinatoren havde tænkt sig, at jeg skulle være Wildlife-rådgiver og Anne Marie Strikke-, sy- og hækle. 
Det havde vi ikke. Det duede ikke, sagde vi, for Anne Marie kunne kun strikke, sy og hækle til husbehov 
og var i hvert fald ikke i stand til at lære fra sig på et tilfredsstillende højt, teknisk niveau. Den købte han, 
så Anne Marie blev Wildlife-rådgiver, mens jeg så skulle udfylde den anden post. Koordinatoren og jeg 
blev hurtigt enige om, at det nok ikke duede, at jeg blev Strikke-, hækle- og sy-rådgiver, eftersom jeg 
hverken var i stand til at strikke, hækle eller sy. Min mor var udlært dameskrædder, og hun havde oplært 
mine to søstre i at strikke, hækle og sy, men ikke mig. Til gengæld var jeg god til at gå ned med skralde-
spanden og hente koks i det mørke kælderrum. Det nægtede mine søstre. 

I stedet blev jeg Kooperativ-rådgiver med fokus på at lære småhåndværkere driftsøkonomi, skomagere, 
skræddere, tømrere, snedkere, mekanikere, trædrejere, både individuelt og i grupper, som også omfat-
tede kvindegrupper med kommerciel strik-, hækle- og sy-produktion. Jeg uddelte gerne ros, når jeg så et 
særligt fint stykke håndarbejde, især hvis de kunne sælge det til en pris, der gav overskud. Det kneb det 
ofte med. Det var i øvrigt mit indtryk, at formålet med kvindegruppernes strikke-, hækle- og sy-møder lige 
så meget havde et socialt som et kommercielt formål. At slippe væk fra en tyrannisk og ofte drikfældig 
husbond, og dem var der en del af på landet i 90’ernes Zimbabwe, har jo værdi i sig selv. 

Anne Marie havde i øvrigt verdens bedste frivillig-job som Wildlife-rådgiver. Der var en wildlife research 
station i distriktet med stort set alt, hvad hjertet måtte begære af vilde dyr. Og ingen offentlig adgang. Det 
tog et par timer at køre derud, og her tilbragte vi mange timer med at se på vilde dyr.   

Og sådan gik der et års tid, godt og vel. Med at sidde på terrassen og se på zebraer på savannen neden 
for huset. Sådan husker jeg det i hvert fald.  

Her på kanten af 
Mols er der ikke 
mange zebraer at 
skue. Ej heller 
savanne. Men 
marker er der, og 
køer, kvier og 
kalve er der 
også. En gang 
imellem dukker 
der et par rådyr 
op på matriklen.  

Og udsigten er 
ikke så ringe 
endda. Selv uden 
zebraer. 
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7. december 2020 - Strid blæst over Helgenæs 

Vinden var i sydøst. Der var læ ved huset på bakkekanten. Vi tog til Ryes Skanse ved Dragsmur mellem 
Mols og Helgenæs. Vi havde ikke lige gennemtænkt, at skansen ligger helt åben på en bakketop, uden 
skærm mod vind fra sydøst, så jeg skal da love for, vi blev blæst igennem.  

Det regnede, da vi skulle 
afsted. Det gør os ikke noget. 
Vores regntøj er både regn- 
og vindtæt. Men det er jo 
vinter, så at gå tur i naturen 
er ikke bare noget, man lige 
gør. Af med alt tøjet, på med 
de lange underhylere og den 
varme bluse, dernæst bukser, 
t-shirt og en varm bluse. Jeg 
har fået købt mig en erstat-
ning for den uldbluse, der fik 
en vask i en vaskemaskine, 
der ikke kunne styre vand-
temperaturen, og derfor 
endte med at blive en over-
armsmuffe.  

Med den nye bluse går det 
fint igen med at holde på 

varmen på overkroppen. Til sidst regnbukser, regnjakke, halstørklæde, en lun hue og handsker. Og til 
allersidst gummistøvler, hvis det regner slemt. Det gjorde det ikke i dag, regnede slemt, kun regnede, 
hvilket ikke er helt det samme, så jeg nøjedes med de varme, vandtætte vandresko. Anne Maries 
omklædningsprocedure er nogenlunde ligesådan. Hun tager blot lidt mere uld på kroppen. Jeg har et 
noget større, selvisolerende lag på kroppen end hende, så mit behov for uld er ikke så stort. 

Omklædningsseancen er ret identisk med den, vi var igennem, da vi var på ekspedition i Antarktis. Her 
skulle vi så godt nok lige have desinficeret gummistøvlerne, inden vi gik i land, så Antarktis slap for 
import af forurenende materiale. Dengang var det to gange om dagen, hver dag, at vi gik igennem en 
sådan omklædningsseance. Som regel mellem omkring kl. 6 morgen og midt-eftermiddag. Her er det da 
kun en omklædning om dagen. Foreløbig. 

Da vi endelig var nået i læ ved Antarktis efter 36 timers sejlads med 5-8 m høje bølger over Drake-
strædet, blev vi kaldt til samling til en briefing om de følgende dages program. Det var her det første lille 
chok kom og jeg tænkte "min sjæl, hvad vil du her?", da ekspeditionsbossen fortalte os, at hvis vi troede, 
vi var på ferie, så kunne vi godt glemme det. ”Det er en ekspedition”, sagde hun, og fortsatte: ”I vil blive 
vækket i morgen tidlig af skibets centrale anlæg kl. 5”. Sådan gik de næste 10 dage med at klæde om, 
desinficere gummistøvler, gå i gummibåd, blive fragtet på land, kigge på pingviner, gå i gummibåd, blive 
fragtet tilbage til skibet, desinficere gummistøvler og klæde om igen. Efter 10 dage med pingviner alle 
vegne, og det var bogstavelig talt alle vegne, millionvis af pingviner, de har kun få fjender på Antarktis, 
sæler især, men det er begrænset, hvor mange pingviner en sæl kan spise på en dag, så altså der var 
mange pingviner. Rigtig mange pingviner. Til sidst måtte jeg nødtvungent fortælle en af guiderne, at jeg 
led af TMPS (Too Many Pinguins Syndrome). Om jeg ville tage turen til Antarktis igen. Ja absolut, til hver 
en tid. Glemmer aldrig, den juleaften vi havde på bagdækket af skibet med udsigt til sneklædte bjerge 
hele horisonten rundt, i strålende solskin og 8 graders varme. Men det er en anden historie. 

Her på bakkekanten desinficerer vi ikke gummistøvler. Ellers er der er såmænd ikke den store forskel. 
Eller, det er der. Vi skal selv lave mad, brygge kaffe og te, rydde op, gøre rent, rede senge, vaske tøj, 
tørretumble købe ind og alt det andet, der hører til en almindelig dansk husholdning.  

Men det er nu heller ikke så ringe endda. 

  

Udsigt fra Ryes Skanse 
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8. december 2020 - Noget om dyr 

Det blev solskin i dag. Ganske vist kun et par timer i eftermiddag, og ganske vist kun til den ene side af 
huset på bakkekanten, men solskin blev det. Så meget, at vi kunne følge skibenes sejlads på Århus-bug-
ten. Det er længe siden. 

Vi gik vores sædvanlige tur til Fuglsø Strand, da solskinnet var på sit højeste. Havde dog ikke indset, at 
solen ikke skinnede på Fuglsø-siden, så det blev mest gråvejr. Stranden er nu altid pæn, så pyt. Fandt ud 
af, at der står en stor havtornebusk. Underligt, at man kan gå forbi dag ud og dag ind uden at lægge 
mærke til det. Temmelig ignorantisk. Havtorn er godt til både kryddersnaps og marmelade. Måske skulle 
man tage ved lære af årets DR julekalender, hvor faderen blander æbleskiver og spiritus til æbletus. 
Marmeladesnaps kunne sikkert blive en stor salgssucces. DRs julekalender er i øvrigt fremragende i år. 
Igen, igen. Se med. 

Dyr ser vi ingen af for tiden. De havde taget kvæget ind fra marken ned mod Fuglsøvig. Godt, vi har 
vores egne kæledyr med os. Gombe og Knuth hedder de. Gombe er chimpanse og Knuth isbjørneunge. 
Gombe er en fødselsgave til Anne Marie fra engang i 90'erne. Jeg havde været i Danmark alene og 
mente, at det ville være en fin gave. Det var da også. Gombe har fulgt os i tykt og tyndt i mange år. Vi 
havde ham med hjem engang i flyet. På Business Class. Til nogen undren for stewardesserne. Det var dog 
ikke ren Simon Spies, han havde ikke sit eget sæde.  

Min kat var med i Maputo fra 1993 til 1996. Bettemus hed han. Vi sendte ham derned som fragtgods 
gennem et fragtfirma. De tog sig af alt papirarbejdet og transporten. Til en uhyrlig høj pris. Men hvad gør 
man ikke for de kære dyr. Han nåede frem i god behold og havde en fin tid i Maputo. Vi sendte ham 
også hjem som fragt. I sin egen transportkasse. Det var noget billigere. Vi sørgede selv for alt 
papirarbejdet og for at booke en billet til ham. Et par timer før flyet skulle afgå, kørte vi ud og afleverede 
ham i lufthavnen. Så langt så godt. Anne Maries søster skulle hente ham i Billund dagen efter. Så startede 
panikken. Der var ingen Bettemus med TAP, det portugisiske luftfartsselskab. Ringede søster Jette og 
fortalte. Så måtte jeg ud i lufthavnen i Maputo for at finde ud af, om han var kommet med flyet. Mødte en 
sød lufthavnskvinde, meget forstående. Det første, hun spurgte om, var: "Har I sendt ham over 
Johannesburg?" "Nej", svarede jeg, "direkte over Lissabon, men hvorfor spørger du?" "Godt", var svaret, 
"for så havde han været spist nu". Således beroliget ringede vi til Jette og sagde, at flyet nok blot var 
forsinket. Ganske rigtigt, Bettemus dukkede op et par dage efter. Han havde haft det fint i Lissabon. 
Portugisere er glade for kæledyr, så han var blevet luftet og fodret og vandet og dikkedikket til den store 
guldmedalje, forlød det. Nogle uger efter kom vi selv hjem til gensynet med Bettemus. Vi tog ham ikke 
med ud igen, de sidste år af sit lange liv levede han hos Jette. 

Men så var det, at vi fik Gombe i stedet, og han har været en fuldgod erstatning (næsten). En af fordelene 
ved Gombe er, at han ikke inviterer naboens kat ind i stuen. Det havde Bettemus en vane med. Det 
kunne godt være ret problematisk. Det år, vi boede i Søvind uden for Horsens, havde vores naboer en 
rigtig bølle af en hankat. Han var ikke-kastreret, det var begge vores katte. Anne Maries kat hed Pusser, 

og han var ellers en ordentlig 
krabat, men intet imod naboens 
ikke-kastrerede hankat. Jeg er ret 
sikker på, at han inviterede sig selv 
ind i vores hus. Det var vi ret trætte 
af, for ikke-kastrerede hankatte har 
det med at strinte i alle hjørner. Og 
det stinker. Der blev brugt mange 
flasker Rodalon. Vi klagede til 
naboerne, uden held. Vi hørte 
senere, at katten havde overbegjort 
bagsædet af deres bil. Og så blev 
katten endelig kastreret. 

Nu har vi altså kun Gombe og 
Knuth. Men det er nu også meget 
hyggeligt. 
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11. december 2020 - Gråt i gråt i gråt i løb 

Hørte i går formiddag, at solen i december kun havde været fremme i 1 time og 20 minutter. På 11 dage. 
Det svarer til omkring 7 minutter pr. dag i gennemsnit. Det er da trist, vejret. I dag kunne vi ikke engang 
se ned til kanten af mols. Århus buget var væk. Den kunne have været tørlagt, uden at vi havde opdaget 
det.  

Vi gør ikke ret meget. Sover, spiser, læser, ser på disen, snakker om vejret, lurer på, om der skulle være 
en lille interessant fugl at se. Eller måske et rådyr. Nada. Kun de sædvanlige råger og måger og tåger. Går 
en tur, den sædvanlige, det er ikke værd at køre op i bjergene og se på udsigten. Der er ingen. Løber hver 
søndag og onsdag, som vi plejer. Den sædvanlige tur. Den kender vi. Ingen overraskelser. Ved, hvor vi 
skal gå, af nødvendighed, og hvor vi kan lunte. Gør vi gerne nedad.  

Jeg har altid løbet. Altid og altid, jeg startede nu først i 9-års alderen. Det var i 1952. Selv i troperne, hvor 
vi boede i 15 år, løb jeg regelmæssigt. Jeg er ikke så påvirket af varme. Har det egentlig fint med at løbe i 
+30 grader. Løb i varme lande er en speciel oplevelse. Mere speciel, hvis det er et sted, hvor folk ikke er 
vant til at løbe. Ej heller hundene, der er vænnet til at gø og gerne løbe efter folk, der løber. Jeg husker, 
hvordan det var at løbe i Urambo i Tanzania. Her anså man folk, der løb for temmelig skøre. ”Tænk, de 
har en bil”, tror jeg folk tænkte, ”og så lader de bilen stå og løber i stedet”. ”Og hvor skal han egentlig 
hen i det tempo?” I slutningen af vores ophold, for 20 år siden, havde jeg bestemt mig for at træne mig op 
til min første maraton. Jeg løb og løb og løb af de støvede veje i udkanten af byen. Mødte den første hund 
efter en et par hundrede meter. Den gøede. Det hørte den næste hund 100 meter længere fremme. Ud fra 
bostedet og se, hvad der skete. ”Nå, en løber,” tror jeg den tænkte, ”så skal der gøes”. Og det blev der 
hele vejen. Jeg var til sidste oppe at løbe 15 km hver morgen. Tænk, hvor mange hunde jeg har vækket 
og holdt beskæftiget med at gå i de måneder, hvor jeg fulgte min træningsplan. Som, en passant, ikke var 
særlig avanceret. Den gik blot ud på at løbe længere og længere hver uge. Det gik godt i et par måneder. 
Så begyndte jeg at få ondt i knæene. Dem begge. ”Nå”, tænkte jeg, ”det kan vel løbes væk”. Og så måtte 
jeg til min store ærgrelse glemme alt om min første maraton.  

I Tete i Mozambique boede vi, som jeg vist har fortalt, i et stort, godt Danida-hus. Det hed det, fordi Da-
nida havde betalt for opførelsen. Det var sidste i en række på fire huse, hvor de tre huse var indrettet til 
beboelse for Danida-rådgivere. Det fjerde hus, det første fra byen, var egentlig indrettet ligesom de tre 
andre, men da der ikke var ordentlige hotelforhold i Tete i 1980’erne, havde Danida besluttet at bruge 
det som gæstehus, så alle besøgende til Danidas program i Tete havde et nogenlunde ordentligt sted at 
opholde sig, når de var på projektbesøg. Det kunne være ambassadens projektfolk, eller ambassadøren, 
eller såmænd også udviklingsministeren. Når det sidste var tilfældet, stod Tete på den anden ende. I hvert 
fald folk, der havde noget med Danida-programmet at gøre. I vores tid i Tete havde vi både besøg af Poul 
Nielson og Jan Trøjborg. Speciel oplevelse begge gange. Men absolut interessant.  

En bairo er blot det portugisiske navn for en bydel. Den her bairo var ikke rigtig kloakeret, i hvert fald 
ikke godt nok, så der var rigeligt med rindende affaldsvand i bairo’ens sandede stræder, der hældede 
svagt ned mod Zambezi-floden. Her i denne bairo havde køer, grise, ænder, høns, hunde, geder, gæs, 
kyllinger, ællinger og børn selvfølgelig en herlig legeplads. 

Fra vores hus på kanten af bairo’en tog jeg mange morgener en løbetur. Ned gennem bairo’en, ud i et 
industrikvarter, hen ad en trafikeret grusvej, eller rettere sandvej, op ad en sidevej og hjem til huset. En 
fin tur på vel en 5-6 km. Varmt var det, men dog udholdeligt, ikke meget over 30 grader tidlig morgen. 
Op ad dagen nåede temperaturen ofte over 40 grader. Det er lidt varmt. Mildt sagt. 

Jan Trøjborg, der blev Udviklingsminister i 1999, var på besøg umiddelbart efter at han overtog posten fra 
Poul Nielson. Jan Trøjborg var født i Horsens, og boede i øvrigt i den samme andelsboligforening i Hor-
sens, som jeg var vokset op i. Vi boede i 7A, mens Jan boede i 13A. Ikke samtidig, Jan var nogle år yngre 
end mig. Dengang i 1999, da Jan Trøjborg kom på besøg i Tete, var han en ivrig motionsløber. Og moti-
onscykelløber. Det blev han ved med at være, også da han senere blev borgmester i Horsens, og indtil 
han ganske tragisk og uventet døde af et hjertestop i 2012 under et Giro d’Italia motionscykelløb mellem 
Horsens og Juelsminde. Det var 2012. 

Jan Trøjborg var, som sagt, en ivrig motionsløber, og han havde ikke tænkt at sætte løberiet på hylden, 
selv om han var udviklingsminister og på besøg i Tete. Så han spurgte pænt den samlede danske Danida-
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koloni i Tete, hvor han kunne udføre sin morgenløbetursrutine. Da jeg boede blot tre huse fra gæstehu-
set, hvor Jan Trøjborg opholdt sig de 3-4 dage, han var i Tete, så tilbød jeg naturligvis, at vi kunne følges 
ad. Og det gjorde vi så. Op kl. 6 ved solopgang, og så ud igennem bairo’en med grise, hunde, høns og 
alle de andre dyr i lystig morgenaktivitet. Det var en fin ordning. Og sikkert også meget oplysende for en 
udviklingsminister på sit første besøg i Mozambique. Jeg er dog ikke sikker på, at ministersekretæren var 
så begejstret. Etiketten for ministersekretærer tilsiger dem altid at opholde sig ved ministeren. Således 
også her. Han var tvunget til at løbe med. Han var ikke en naturlig løber, kan man vist godt sige. Men fair 
nok, han løb med, noget bagud, men med løb han. 

Her på vores bakkeskrænt i Mols havde vi i 
går besøg af Anne Maries søster Jette. Hun 
havde problemer med sin computer, kunne 
ikke sende og modtage mails. Det lykkedes 
mig ikke at hjælpe hende af med det problem.  

Til gengæld er hun nu på facebook og kan 
følge folks skriblerier. Hun fik en 20-30 ven-
ner i løbet af en halv times tid. Men det er 
også en stor familie, Anne Marie og Jette har.  

Sammen med de andre søskende, Per (76), 
Bodil (77), Lis (86), Frede (87), Gunnar (90 om 
24 dage), Else (91) og Vagn (92). Det er blot 
de levende, fire er døde. Der er godt nok 
mange fødselsdage, guldbryllupper, diamant-
bryllupper, og alle andre slags festdage at for-
holde sig til. Og så har jeg slet ikke nævnt svogre og svireinder, ægtefæller, nevøer og niecer, deres ægte-
fæller, børn og børnebørn og der er faktisk også oldebørn i familien. Vi mødes hvert andet år i juni for at 
følge op på, hvad d er er sket på familiefronten. Næste gang i 2021, hvis Corona vil. Vi plejer at være 
omkring 100 personer. Fed weekend. 

Her på bakkekammen sluttede dagen med endnu et flot syn af Århusbugten. 
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12. december 2020 - Gensyn med Knebel Plantage  

Der er kongerøgelse i TV, det er ikke lige mig. Hvad skal landet med en familie, der ikke har gjort andet 
end at blive født af en person med såkaldt blåt blod i årerne. Blåt blod, sikke noget sludder. Blod er rødt. 
Der er folk, der siger, at det er synd for dronningen, at hun ikke fik lov at fejre sin fødselsdag på Amalien-
borg Slotsplads. Hvad synd er der i det? Fyldte hun ikke år alligevel? Tog man hendes apanage fra hende? 
Monarki er ikke lige mig. Nå, jeg må nok hellere stoppe nu. 

I dag besluttede vi at gense Knebel Plantage. Vi var 
der i sommer, gik der et par gange, nød det virkelig. 
Det var i juni. Vi var der for at fejre vores gamle 
veninde Bodils runde fødselsdag. Hun havde lejet 
et kæmpestort feriehus ved Knebel Strand i en uge 
med plads til 26 overnattende gæster. Til sin fami-
lie. Der var ikke så mange i starten af ugen, så vi fik 
lov at fylde op, indtil resten af familien arriverede. 
Dengang gik tiden med at vandre rundt i Mols 
skønne bjerge. Selv om huset lå tæt på vandet i 
Knebel Vig, var vejret ikke lige til badning. Det er 
det nu sjældent i Danmark.  

Nu var vi her så igen. Gik den samme tur som i 
juni. Skoven var den samme, i hvert fald gransko-
ven. Løvtræerne havde mistet deres blade. De 
kunne nu godt bruges til at klatre i alligevel, syntes 
børnene. Vi havde Naturstyrelsens officielle kort 
med. Det er i stor målestok. Vi havde planlagt at 
tage en afstikker op til Tinghulen, men så langt kom 
vi ikke. Vi drejede mod syd for tidlligt, endte dog i 
samme stykke af Molsbjerge-Stien, som vi havde 
planlagt.  

Der var en del nissehuer sat op i træerne med 
jævne mellemrum på vores rute. Nogen havde nok 
planlagt en lille julerundtur. Hyggeligt. 

Der var dog sket ændringer. I stedet for en p-plads 
et par km inde fra Knebel By, er der nu etableret en 
Naturbørnehave. En klar forbedring.  

Vejret var, som vejret nu er på denne tid af året. 
Gråt og trist, fugtigt, men uden regn. Udsigten fra 
toppen af Knebel Plantage var fabelagtig. I solskin. 
Det var der ikke. Men flot alligevel. 

Knebel Plantage er i øvrigt en del af Nationalpark 
Mols Bjerge.  

Vi vender tilbage engang. 
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13. december 2020 - Dyrebesøg 

Da vi gik ud ad vores dør i morges for at 
starte på den sædvanlige søndagsløbetur, 
lå denne lille fætter på terrassen. Går ud 
fra, at det er rævelort. Huset har et automa-
tisk lys udenfor, der går i gang, når en per-
son eller dyr går ind i lysfølerens område. 
Det sker jævnligt, at lyset blusser op om af-
tenen, når vi sidder inde, og der i øvrigt er 
stille udenfor. Det er det meste af tiden. Jeg 
styrter ud for at se, hvem det er. ”Hvem 
der”, råber jeg så. Har endnu ikke fået svar. 

Besøg af dyr på terrassen må man vænne 
sig til, når man bor på øde steder. Såmænd 
ikke blot på øde steder. Da vi boede i Tete, 
havde vi tit slanger på besøg. Vi havde 
også en kæmpestor lizard. En lizard er et firben, noget større end de danske. Denne her lizard levede i 
buskadset på skrænten ned mod Zambezi-floden. Den kom tit på besøg på vores græsplæne, som gik helt 
ud til skræntens kant. Her startede buskadset, og det var tropetæt og ugennemtrængeligt, men altså ikke 
for lizards. Det var egentlig ganske hyggeligt. I starten af vores ophold havde vi også tit besøg af naboens 
utilpassede og uopdragne store hund. Vi havde katte, og det kunne det uopdragne kræ ikke stå for, så 
den piskede gøende ind i vores have for at få fat i vores katte. Det lykkedes den aldrig. Vores katter smut-
tede blot op ad terrassestolperne og kiggede ned, mens nabohunden, det uopdragne skarn, stod nedenfor 
og gøede som en gal. Hvad den vel også var. Vi spurgte venligt naboen, om ikke han kunne sætte et 
hegn op, så vi slap for hundens besøg. Det kunne der ikke være tale om, det var da ikke hans problem. 
Vi kunne lade være med at have katte. Han var for øvrigt også Danida-rådgiver. Ubehagelig stodder. Ikke 
alle Danida rådgivere er lige fornøjelige at være sammen med. Problemet løste sig efter nogle måneder. 
Han blev sendt hjem. 

Vores hus i Tete lå som det sidste i rækken noget udsat, så der kom slanger på besøg. Ikke ofte, men det 
hændte. Vi havde en lukket garage. Lukket og lukket, der var godt nok ingen port, men på de andre sider 
var den lukket. En søndag med bilen i garage havde en stor kvælerslange fundet ud af, at det var hygge-
ligt at sætte bo i bilen. Så det gjorde den. Det fandt vores vagtfolk ud af, og de var rædselsslagne. Vi 
havde et helt folkehold, en kok, en gartner og seks vagtfolk, der holdt vagt i to-mandsskift, 24 timer i døg-
net, alle ugens dage. Folkehold har man i troperne til alt det grove. Madlavning, opvask, rengøring, tøj-
vaks, strygning, havepasning og alt andet praktisk. Til gengæld havde vi hverken opvaskemaskine, vaske-
maskine, tørretumbler, støvsuger eller græsslåmaskine. At have folkehold er en helt speciel oplevelse. 
Hvordan det spænder af, er en helt anden historie, end den jeg var i gang med. 

Der var altså kommet en stor kvælerslange ind i vores bil, der stod i den lukkede garage uden port. Uden 
for stod der to rædselsslagne vagtfolk og en lige så rædselsslagen gartner. Der gik lang tid med at finde 
ud, hvordan man skulle få slangen ud. De var ligesom enige om, at de ikke kunne lade den være i bilen i 
længere tid, så ud skulle den. Men hvordan? Det kræver altså nogle timers drøften frem og tilbage, part-
nerne imellem, heri ikke medregnet slangen, som stadig lå i bilen og hyggede sig. Mozambiquere kan få 
lang tid til at gå med at diskutere et forholdsvis simpelt problem. Man kan da blot ryge den ud.  Hvordan 
de til sidste blev enige om at få den ud, husker jeg ikke, men ud kom den og blev banket ihjel med en 
rafte. Der blev lagt kræfter i, kan jeg garantere for, og da den var død, blev hovedet skilt fra kroppen med 
en økse. En slange er en seriøs sag.  

I Urambo havde vi også tit besøg af slanger. Og skorpioner. De var som regel uskadelige. De nåede sjæl-
dent at komme helt ind i huset. Det skete en enkelt gang, at en lille skorpion havde forvildet sig ned i min 
computertaske. Der lå den lige så stille nede i bunden og hyggede sig. Det burde ikke noget større pro-
blem, den fandt vel ud igen, når den blev sulten, men lige denne her skorpion havde besluttet sig for at 
finde fred og ro i min computertaske lige netop den dag, som vi rejste tilbage til Danmark for at fejre 
Anne Maries 50-års fødselsdag. Det var i maj 2002. Vi fik altså den her lille søde, eller rettere ikke så 
søde, skorpion med til Århus, hvor vi boede hos en af vores gode venner. Ditlev hedder han. Dagen efter 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

106 

 

tog Anne Marie til Sæby for at forberede 50-årsfesten, mens jeg blev hos Ditlev. Jeg havde noget arbejde, 
jeg skulle have lavet, så jeg tømte computertasken og for at være helt sikker på at få alt med op, lod jeg 
lige min fingre løber igennem bunden af tasken. Det skulle jeg aldrig have gjort. Jeg mærkede noget, der 
føltes som et nålestik. Det var det ikke, for et nålestik giver lige en lille rap smerte, og så er det ovre, men 
her blev smerten i stikket værre og værre. Bistik ingenting i sammenligning. Vi tog tasken og tømte den i 
køkkenvasken, og så kom det frem, det lille kræ. Vi fik skorpionen listet ned i et syltetøjsglas. Det gjorde 
nas i min finger, og alle mulige historier om giftige skorpioner randt mig i hu og gjorde mig mildt sagt 
utilpas. Vi ringede til skadestuen, som fluks beordrede mig op på Århus Kommunehospital. Uden unødig 
forsinkelse. I sådan en situation er en taxa et gode. Anne Marie havde bilen med i Vendsyssel. I taxa til 
kommunehospitalet, indlæggelse med det samme, is på fingeren, det var venstre pegefinger, op på en 
stue, op i en seng, hånden med fingeren op i luften, vagtlægen kom og så på fingeren, var egentlig mere 
interesseret i syltetøjsglasset med skorpionen, eftersom patienten jo lå i en seng med fingeren op omslut-
tet af is, altså fingeren, ikke patienten, og det var første gang, han havde været ude for en patient med 
skorpionstik. Der kom flere læger til, og et par sygeplejersker, ud over portører, køkken- og rengørings-
personale og sekretærer. Det var en jo en førstegangsoplevelse for dem alle.  

Lægerne konfererede med Sundhedsstyrelsens eksperter i skorpioner og de blev enige om, at det var en 
forholdsvis uskadelig skorpion. Heldigvis. De sagde, at det nærmeste sted, hvor der fandtes en behand-
ling mod rigtig giftige skorpionbid, var i Marseilles. Det var lidt langt fra Århus. 

Jeg blev på hospitalet natten over, til observation, med fingeren strittende i vejret. Ditlev tog hjem og blev 
af aftenen ringet op fra Vendsyssel af Anne Marie, der gerne ville tale med mig. ”Det kan du ikke”, sva-
rede Ditlev. ”Hvorfor ikke?”, spurgte Anne Marie, ”Han ligger på Kommunehospitalet med et skorpion-
bid”, svarede Ditlev. Og så kan jeg ikke lige huske, hvad Anne Marie svarede til det, af gode grunde, jeg 
var der jo ikke. Næste dag var jeg hjemme igen, med en noget øm finger. Gik over i løbet af et par dage.  

Herhjemme har vi hverken skorpioner eller slanger, det sidste i hvert fald ikke om vinteren, ikke engang 
en mild vinter som i år, så hvad betyder en lille rævelort på terrassen, andet end nysgerrighed over dens 
liv og færden. 

  De her dyr kom ikke forbi. 
Det kunne ellers have været hyggeligt 
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17. december 2020 - Mens vi venter på ri(g)sretten…. 

Det regner. Igen. Godt nok, for det skulle da nødig være sådan, at gårsdagens lyse vejr blev en vane. Der 
var godt nok ikke solskin i går, men der var da huller i skyerne, så vi nød vores onsdagstur til Fuglsø 
Strand, hvor badebroen gav ophold til to skarver, der sad nok så lystigt og tørrede vinger. De har nok ikke 
samme aversion over for regnvejr. De gør sig jo våde med vilje i deres fangst efter føde. 

Denne uge er i øvrigt gået med indendørs sysler. Mandag var det Instrukskommissionens delberetning, 
der blev fulgt med interesse. Med stor tilfredshed kunne vi konstatere, at udfaldet blev en særdeles skrap 
kost for Inger Støjberg, den farligste kvinde i dansk politik for tiden, i skarp konkurrence med Pernille 
Vermund. Pia Kjærsgård er distanceret med flere længder i den henseende. Nu venter vi så blot på, om 
sosserne kan blive enige om at stille hende for en rigsret. Imens venter vi andre på en risret. Julen nærmer 
sig.  

Tågen lå som en dyne over Mols 
Bjerge tirsdag. Tågen var så tæt, så 
vi kunne blive i tvivl, om kvæget 
neden for bakken overhovedet var 
ude og havde det godt. Se dem 
kunne vi ikke. Imens ventede vi 
spændt på, hvordan håndbold-
kampen om aftenen ville spænde 
af. Det gik jo fint, så nu venter vi 
på fredagens semifinale. 

I dag vågnede vi så til den sæd-
vanlige grød af dis og tåge og 
regn. Og ingen vand i hanen. Det 
var ikke blevet annonceret på for-
hånd, så tak skæbne, hvis vi skulle 
vente til hen på eftermiddagen 
med at få vand i hanerne, som det 

var tilfældet sidste torsdag. Her var afbrydelsen dog blevet varslet på forhånd, så vi havde fyldt vand i 
spande, elkedel, vand, glaskander, vandglas, termokander og håndvasken. Ingen problemer. Ej heller de 
store problemer i dag, vandet var tilbage efter en lille times tid, og så kunne vi få vores daglige morgen-
bad.  

De vandafbrydelser, vi får i Danmark, er vand (suk!) ved siden af de vandproblemer, vi oplevede i tro-
perne. I Lusaka i Zambia i 1988 var der jævnligt vandmangel. Min nærmeste zambiske kollega mente, at 
det ville have større vægt, hvis jeg tog med ham op på vandværket, og vi sammen klagede vores nød. Det 
hang måske også sammen med, at jeg havde en bil, og det havde han ikke. Til gengæld havde han en 
meget stærk ambition mod offentlige transportmidler, hvad man egentlig godt kan forstå, når man har set, 
hvor mange mennesker, det er muligt at sætte ind i en rutebil. Der er også plads til mange oven på en 
rutebil. Og at gå, var heller ikke lige ham. Han boede ikke så langt væk fra vores hus, så han havde en 
vane med at dukke op på mit kontor 5-10 minutter før arbejdstidens ophør. Så hyggesnakkede vi lidt om 
dit og dat, og når vi så havde hyggesnakket en 5-10 minutters tid, og han mente at have opbygget en fin 
stemning og sympati mod hinanden, så endte det altid med, at han spurgte, om jeg kørte lige hjem. I star-
ten af min tid i Lusaka var jeg ikke klar over, hvad det hele gik ud på, så jeg sagde blot ja eller nej. Og så 
måtte han jo bide til bolle og spørge, om han kunne få et lift. Efter et stykke tid havde jeg jo så fundet ud 
af, hvorfor han altid dukkede op 5 minutter før lukketid. Måske hjalp det også på forståelsen, da vi sam-
men skulle afsted på den første tur ud i provinsen for at monitorere projekter. Jeg var ny. Og lidt naiv. Jeg 
troede, at når vi havde aftalt at skulle starte tidlig morgen, så var det med retning direkte mod Luapula 
Provinsen, 700 km fra Lusaka. Men sådan var det ikke. Inden vi kørte ud af Lusaka, skulle vi lige en tur 
rundt i hele byen for at samle forsyninger sammen: majs, mel, sukker, kartofler, pasta, grønsager, alt sam-
men i sække, og madolie i kassevis. Så var det, der gik en prås op for mig, min kollega var fra Luapula og 
havde hele sin familie der. Ganske rigtigt, de projekter vi monitorerede, lå tilfældigvis lige i nærheden af 
en onkel, eller en tante, en niece, en nevø, en skolekammerat eller blot en god bekendt.  
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Dengang i Lusaka, lige udsendt af Mellemfolkeligt Samvirke som ulandsfrivillig, var jeg ærlig talt lidt for-
arget. Det var jo danske skattekroner, der blev brugt på noget, som jeg ikke anså for udviklingsarbejde. 
Jeg var også naiv, for hvorfor skulle jeg ikke, med rådighed over en bil med lad, fylde bilen op med forsy-
ninger og kombinere projektbesøget med lidt praktisk ulandshjælp. Det er lidt ligesom at organisere fæl-
leskørsel til et orienteringsstævne i stedet for at køre hver for sig i hver sin bil. Det er i øvrigt også bedre 
for miljøet. Nå ja, sammenligningen halter måske lidt, for ved fælleskørsel deles vi om betalingen, mens 
det i Zambia var mig, der betalte hele transporten. Eller rettere, det var Mellemfolkeligt Samvirke. Som 
alligevel skulle betaler for transporten, uanset om ladet var fyldt eller ej. Praktisk ulandshjælp, når det er 
bedst. I øvrigt mødtes jeg en aften på turen med Luapula provinsens guvernør, øverste tjenestemand i 
provinsen, toppen af poppen. Flink mand, fin aften, det lokale øl udmærket. Da han skulle hjem, ud-
stødte ham en direkte ordre: ”Give me a ride”, sagde han, og det gjorde jeg så. Det var ikke værd at 
lægge sig ud med de lokale herskere. 

Tilbage i Lusaka efter en uges tur til Luapula i det nordvestlige hjørne af Zambia, var der stadigvæk vand-
problemer. Lusaka vandforsyning hævdede, at det skyldtes mangel på regn. Til en vis grad rigtigt, mod 
slutningen af regntiden var regnvandsbassinet i byen næsten tømt, og en regulering af tidspunkter for le-
vering af vand til de enkelte bydele nødvendig. Forståeligt.  

Hen på eftermiddagen besluttede vi ikke at vente længere med vores daglige gåtur. Vi skal ud hver dag. 
Vi iklædte os vores regnvejrsharniks og gummistøvler og tog så den sædvanlige rundtur ned om Fuglsø 
Strand. Inden vi var hjemme igen, var solen stoppet, og vi fik minsandten set lidt huller i skyerne. Et fint 
syn i en ret trist, våd, og regnfuld december måned.  

Vi nærmer os afslutningen på vores ophold i Mols. Vi pakker i morgen og rejser videre på lørdag. 
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19. december 2020 - Ølandsstien i tørvejr 

Vi er flyttet. Igen. For femte gang siden vi forlod Frederiksberg i slutningen af august. Nu er vi på Tåsinge. 
Forud gik en travl dag med at pakke de sidste pakkenelliker, finde plads i hybriden, brygge kaffe, hælde i 
termokande, smøre madpakke, finde plads i hybriden til maden, køre til Ebeltoft og aflevere nøgle til 
huset, sætte gps’en til Strammelsegade 37, Tåsinge, og styre mod syd.  

I går sluttede vi på Mols med en vandretur til, gæt hvor, Fuglsø Strand. Der var faktisk nogenlunde vejr, 
dvs. det regnede ikke, og vi kiggede langt efter tåge og dis. Til gengæld kunne vi se Århusbugten og et 
enkelt stort containerskib på vej mod øst. 

Nu er vi altså på Tåsinge. I et B&B. Tåsinge B&B. Ret lækkert. Indrettet i en lade. Bondemanden og -
konen bor i stuehuset. Morgenmad bliver anbragt på dørtinnet i morgen tidlig mellem kl. 07.30 og 08.00. 
Og ved I hvad det bedste er?, som de sang i Fætter BR’s reklamer i gamle dage. Lige før de gik konkurs. 
Eller, det gjorde de vist ikke alligevel. Jo, vi skal være her 2 nætter, så vi får 2 gange morgenmad på 
sengen.  

Vi nåede frem i tide til, at vi kunne gå en tur rundt i Nørreskoven. Vi fandt Elvira Madigans grav. Vi fandt 
også Ambrosius Eg,. Imponerende. Fra 1600-tallet. Opkaldt efter digteren Amborosius Stub, som efter 
sigende boede på Valdemars Slot nogle år dengang for 400 år siden. Det skal såmænd nok passe. Uanset 
om skrønen er fake eller ej, så er egen i hvert fald et besøg hver.  

Skæbnens ironi var, at det var solskin hele dagen. Vi stod op i solskin på bakkeskrænten i Mols, vi 
pakkede bil i solskin, vi kørte til Tåsinge i solskin og v gik tur i Nørreskoven i solskin. Skæbnens ironi? Jo, 
vi var i bakkehuset i Mols Bjerge i fire uger, og vi så stort ikke set ikke solen. Samme dag som vi flytter, 
brøler solen frem.  

Vi er på Tåsinge i et par dage, fordi vi vil over og se de vilde heste på Sydlangeland, og vi faldt for 
Tåsinge B&B på nettet i stedet for et eller andet på Langeland. Det så interessant ud. Og det er det. Da vi 
svingede fra hovedvejen mellem Svendborg og Rudkøbing og ind på sidevejen til Strammelse, var der 
ikke mindre end to musvåger på flugt over vejen og ind over markerne for at finde et træ at sætte sig i. 
For den ene lykkedes det ikke særlig godt, den fandt en lille kvist, for lille til at kunne holde musvågen 
oppe, så den måtte videre i sin flugt. Her gjaldt ikke salmedigterens ord: ”Fuglen sidder stump på kvist”. 
Musvågerne pipper nok ikke kvitte-vit, men pippe gjorde den. 

Da vi havde tømt bilen for det mest essentielle, tog vi på vandretur. I Nørreskoven. I solskin. I morgen 
tager vi over til Langeland for at se på vilde heste. Hvis de stadig er der. 

Nørreskoven med Elvira Madigans grav 
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20. december 2020 - Vilde heste, vilde fugle og vildt kvæg på Sydlangeland - i tørvejr 

Hvis man skal være korrekt, og det skal man naturligvis, så hedder vandrestien nede ved Sydhavsøerne 
ikke Ølandsstien, men Øhavsstien. Hvis man altså skal være korrekt. Og det skal man jo. Det er jo ikke 
Trump-land, selv om der sikkert er et par kvinder i Folketinget, der nok ville ønske lidt alternative fakta. 
Jeg nævner ingen navne.  

Men altså, Øhavsstien, som vi vandrede på i går eftermiddag, har vi tidligere vandret par. Skete for en del 
år siden, mindst 9 år, for dengang boede vi på Kvintus Allé, og der flyttede vi fra i 2012. Vi havde lejet et 
sommerhus på Vemmenæs, ikke verdens bedste, men der var et par senge og et køkken og et badevæ-
relse. Ingen brændeovn. Men varme var der. Ikke meget, fandt vi ud af, da vi var blevet installeret en lør-
dag i august. Det var en meget kold august. Vi var der, fordi vi ville vandre på Øhavsstien. Det gjorde vi 
også. Vandrede. Det var imidlertid ikke blot en kold august det år, det var også en meget våd august. Så 
våd, så det regnede hver eneste dag. Vi vandrede på Øhavsstien på Tåsinge, vi tog færgen til Ærø og van-
drede fra Marstal til Ærøskøbing, eller var det den anden vej, vi tog til Tranekær og så på skulpturer i de-
res skulpturpark, vi vandrede fra Tranekær mod øst ned til Langelandsbæltet og op igen til Tranekær, vi 
tog til Nordlangeland og skimtede Storebæltsbroen i disen mod nord. Og det regnede. I Tranekær reg-
nede det så meget, at selv de store flere hundrede år egetræer ikke var i stand til at holde os fri for regn. 
Det var nærmest skybrud. Vi vandrede fra morgen til aften på Øhavsstien i regn, i regn, i regn. Vi havde 
betalt leje for huset indtil lørdag, men onsdag havde vi fået nok, pakkede bilen og tog tilbage til Kvintus 
Allé. 

Så altså, vi har haft en aversion mod at vandre på Øhavsstien. Det har vi ikke mere. Vi har igen vandret 
på Øhavsstien. I går i solskin i Tåsinge Nørreskov. I dag var der huller i skyerne på sydenden af Lange-
land. Det er godt nok ikke Øhavsstien, men lige godt. 

Der er langt fra Tåsinge B&B til Dovns Klint, det sydligste punkt på Langeland. Godt 40 km. Det havde vi 
ikke lige set, før vi tjekkede turen i morges. Fra Rudkøbing gik det sydpå mod Bagenkop ad smalle veje, 
gennem små landsbyer, med smukke kirker på bakketoppe, med bager, smed, blomsterforretninger, sko-
ler, børnehaver, forsamlingshus. Den slags steder findes altså stadig i Danmark. Godt.  

Sydlangeland er en vigtig træde-
sten for trækfugle på vej sydpå el-
ler nordpå. Årstiden bestemmer, 
om fuglene flyver sydpå eller 
nordpå. Bramgæssene, vi så på en 
mark på vejen, så ud som om de 
ikke havde bestemt sig, om de 
skulle flyve videre eller fortsætte 
med at æde sig tykke på den 
grønne mark.  

Der var vel et stykke over 2000 
gæs forsamlet. Så ikke ud som om 
de vidste, hvem der styrede flok-
ken.  

De havde endnu ikke besluttet 
sig, da vi kørte tilbage. De var der 
stadigvæk.  
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Vi var taget til Sydlangeland for at 
se de vilde heste. Og det lykke-
des. Skal jeg da ellers lige love 
for. Da vi parkerede bilen, stod de 
i syd-delen af indhegningen, Flot 
syn. Så gik vi en lille tur rundt på 
2,5 km. Da vi kom tilbage til hy-
briden, var de væk. Vi tog så en 
3,5 km tur nordpå, og så var de 
minsandten der. Vi sluttede med 
et par km rundt mod sydøst. Her 
var de godt nok ikke. Nok fordi, 
deres indhegning ikke gik helt 
over på østsiden. Til gengæld var 
der kvæg. Nysgerrige. Vi måtte 
tale strengt til dem for holde dem 
fra os. 

Efter en herlig dag på sydsiden af 
Langeland, måtte vi lige ind om 
bageren i Humble, det hedder 
byen virkelig, for at få en fløde-
skumskage med hjem til eftermid-
dagskaffen. Bageren hedder Britta, 
hun stopper med udgangen de-
cember, så hvis man skulle have 
et eller andet specielt bagværk 
kreeret, så skulle det bestilles på 
forhånd. Godt at vide, men der er 
vist lidt langt til bageren, fra hvor 
vi skal bo efter nytår. 

Mærkelige bynavne er ikke et 
særkende for Langeland. Her på 
Tåsinge er der en by, der hedder 
Gammel Nyby. 

  

Vilde heste og høj-
landskvæg ved Dovns 
Klint på Sydlangeland 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

113 

 

Nykøbing Falster 

 

Jensen og Nielsen 
Nomadeliv 2020–21 

 

 
 

Dagbogsblade fra Nykøbing F. 
21. – 26. december 2020 

 

  



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

114 

 

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 
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27. december 2020 – Endnu en flytning 

Vi har efterhånden opnået en vis rutine i at flytte. Ikke blot i vores nuværende nomadeliv. Anne Marie og 
jeg flyttede sammen i 1984. At tænke sig, det er mere end 36 år siden. Som tiden dog løber.  

Dengang boede jeg i en ejerlejlighed i Gersdorffsgade i Horsens. Med skråvægge og altan. På 2. sal. 
Dejligt sted, i øvrigt. Henrik, min søn, boede der også. Han gik på Statsskolen, mens Anne Marie og jeg 
begge underviste på Handelsgymnasiet. Vi skulle som regel møde samtidig, kl. 08.00, og far, det er mig, 
havde bil. De to skoler lå nogenlunde i samme bydel, så det faldt naturligt at køre knægten på gymnasiet, 
inden vi mødte op på Handelsgymnasiet. Det var ikke nogen stor omvej. I hvert fald mente knægten, at 
det faldt naturligt. Og at det ikke var nogen stor omvej. Han var godt nok 18+ år, cyklen var opfundet, og 
han var blevet grundigt oplært i cyklismen, så egentlig var der ikke noget i vejen for, at han kunne cykle. 
Ud over altså, at han fandt det naturligt, at far gav et lift. Og så var han, og jeg, i øvrigt også sikker på, at 
han kom i skole til tiden. Henrik led, som så mange teenagere både dengang og nu, af en meget udbredt 
og velkendt form for teenager-sovesyge. Især om morgenen. Så den godmodige far gav derfor et lift hver 
morgen. Sådan da. Vi havde dog én klar aftale, at han skulle være klar på det aftalte afgangstidspunkt. 
Det var han sjældent. Teen-sovesygen er ikke sådan at bekæmpe. Om morgenen. Så derfor sad Anne 
Marie og jeg mangen en morgen nede i bilen på Gersdorffsgade og trommede tommelfingre, indtil 
knægten arriverede, og vi kunne drøne mod Statsskolen. I håb om grønt lys i krydsene. Dengang var 
trafikken ikke så tæt, lyskryds ikke så udbredt, og der var ingen rundkørsler. Så vi nåede det som regel. At 
få knægten droppet i tide. Vi andre måtte så haste til Handelsskolen, kaste os ind på lærerværelset, få 
frakken af, haste ud til klasselokalet, i døren støde sammen med de senest ankomne elever, dem der lige 
nåede det, inden matematikundervisningen gik i gang. Det gik egentlig meget godt. Syntes knægten. Han 
nåede det jo fint. Og syntes egentlig ikke, at der var grund til at ændre proceduren. Indtil den dag, hvor vi 
besluttede at køre på det aftalte tidspunkt. Uden ham. Det blev vi da ikke ligefrem populære på. Lige 
netop den dag nåede han ikke i skole til tiden, og det var alt sammen vores skyld. Hævdede han 
hårdnakket. Sidenhen startede vi til tiden. Som aftalt. Det kan altså godt lade sig gøre at få teenagere til at 
blive omstillingsparate.  

Gersdorffsgade var det første sted, vi boede sammen, Anne Marie og jeg. Så til Søvind et par år, til Balle 
ved Odder, ud af Danmark til Lusaka i Zambia, derefter til 2 forskellige boliger i Harare i Zimbabwe, 
naturligvis ikke på samme tid, til Gokwe ude på landet i Zimbabwe, det var her vi kunne sidde på 
terrassen og se zebraer og gnuer, tilbage til Danmark og nu i et lille fint hus i Stensballe ved Horsens. Det 
var syv forskellige steder i løbet af fire år. Vi boede i Stensballe et halvt års tid, inden vi igen flyttede til 
Afrika. Og startede en ny flytterundt runde. Hvor vi endte i Urambo. Men det er en helt anden historie. 

  

Huset i Urambo, året før vi flyttede ind 
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Nu er vi i Svanninge Bakker. Vi kom i går, med noget besvær. Stormen gjorde, at Langelandsfærgen i høj 
grad var i farezonen, og det var Storebæltsbroen sådan set også. Al sejlads mellem Tårs og Spodsbjerg var 
aflyst hele dagen, i hvert fald indtil kl. 17.15, fik vi besked om på sms og mail tidligt om morgenen.  

Vi turde ikke satse på, at stormen ville løje så meget af, så færgen kunne starte sejladsen igen om aftenen. 
Vi iværksatte derfor Plan B. Den gik ud på at køre op over Sjælland, ud over Storebæltsbroen og ned over 
Fyn. Det regnede. Slemt. Og stormede. Også slemt. Storebæltsbroen var ganske vist meldt lukningstruet 
fra tidlig morgen, men det blev ved truslerne.  

Vindfølsomme køretøjer blev dog frarådet kørsel på broen. Vi blev enige med os selv om, at vores hybrid 
med bagagerum og kabine tæt pakket og fyldt til randen med alskens sager, inklusive to krammedyr, 
Gombe og Knuth, ikke kunne karakteriseres som vindfølsom, så vi kørte glade og fro ud på broen. Og det 
regnede. På broen var der hastighedsbegrænsning på 50 km. Det var ét af de tilfælde, hvor man absolut 
ikke var i tvivl om, at begrænsningen var berettiget. Det ruskede slemt i både bil og cykelhænger.  

Vi kom over, satte kursen mod Odense, drejede mod Svendborg og senere mod Fåborg, eller rettere 
SPAR Købmanden i Horne, hvor vi skulle hente nøglen. Horne er halvejs mod Bøjden, langt fra 
Højbolund i Svanninge Bakker. Regnen stod ned i Horne. Nu vendte vi hybriden og kørte mod Fåborg for 
at handle. Fandt SuperBrugsen, fik friske forsyninger af alting og kunne derefter, endelig, starte den sidste 
etape mod huset i Højbolund. Det regnede stadigvæk. Det gjorde det også, da vi standsede bilen ved et 
lille hyggeligt hus for enden af vejen. Vores hjem de næste tre uger. Endnu et hus på en skrænt. Godt 
nok. Vi fik tømt bilen og fordelt vores habengut rundt om i huset. Vi var fremme. Og det regnede. Vi fik 
skærmen sat op i et vindue, inden vi stoppede arbejdet med indflytningen. 

I dag er regnen standset, men det er gråvejr. Vi var vi lige en lille tur oppe ved golfbanen og det lille 
skovstykke nord for huset. Naturstyrelsens gule afmærkede rute går næsten lige forbi vores hus. For en-
den af skoven endte vi ved den flotte udsigt ud over øhavet. Det Sydfynske. Skoven er ganske venlig, og 
ikke alle nisser er vendt hjem til nisseland. 
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28. december 2020 – Ud at finde rundt i bakkerne 

Det regnede. Igen. Vi havde planlagt en tur rundt i bakkerne efter Naturstyrelsens folder. Den gule rute 
omkring og hen over golfbanen. Folderen havde vi på computeren og iPad’en og iPhonen som pdf, men 
ikke på papir. Printe en simpel pdf var ikke muligt i Fåborg. Biblioteket var Corona-lukket. Det samme 
var kopibutikkerne. Men hvad, en iPhone burde vel kunne tjene os fint, så vi iklædte os det tunge regn-
harnisk, satte kasketten dybt ned i panden, tog gummistøvlerne på og kastede os ud i regnen. Første ud-
fordring var at finde den gule rute. Huset ligger et stykke fra ruten, men med hjælp af Google-maps 
havde vi en god fornemmelse af, hvor vi skulle lede. Et par hundrede meter mod nord fandt vi en pæl 
med en gul pil mod venstre, dvs. vest. Vi skulle egentlig til højre, mod øst, men ville ud at se udsigten fra 
vestpynten. Udsigten ud over det sydfynske øhav var fabelagtig flot. Tror vi. Det vi ligesom kunne se gen-
nem disen. Det regnede. Det er nok værd at gå derop igen en anden dag og se det hele i klart vejr. Hvis 
altså der overhovedet kommer klart vejr igen. Det gør der vel. Man har vel lov at være optimist. 

Vi vendte nu om og gik mod øst, fandt igen pælen med den gule pil, fandt lidt senere en gul plet på en 
anden pæl og var efterhånden ved at finde ud af Naturstyrelsens markeringssystem. Det regnede stadig-
væk, men vores regnharnisk holdt os tørre. Vi krydsede golfbanen, ikke på den markerede rute, idet vi på 
nogen afstand så et knækket træ, der lignede en gul plet, så det gik vi målrettet efter. Det var ikke en gul 
plet. Men det lignede, og det regnede. Vi kan læse kort, så vi fandt let tilbage til den gule rute. Sluttede os 
til den lige på kanten af golfbanen og lige på kanten af en stejl sti ned i en smal dal. Der skulle vi ned. 
Det kom vi også. Stien var smattet som Roskilde Festival i regnvejr. En af os faldt på røven og slog sin ene 

balle. Det var ikke mig. 
Jeg skøjtede blot ned. 

Pdf-kortet med den gule 
rute på iPhonen tjente os 
selv. Vi fulgte den slavisk 
et par kilometer. Flot var 
landskabet, også i regn. 
Der var endda Findveji-
pæle og rigtige oriente-
ringsskærme sat ud i bak-
kerne. Nu var tiden imid-
lertid ved at løbe fra os. 
Dagene er korte i decem-
ber. Vi skulle nu beslutte, 
om vi skulle tage den 
korteste vej hjem eller 
blive ved at følge den 
gule rute. Vi valgte de 
gule pile og pletter på 
pæle. Her vidste vi jo, at 
vi ville ende i det lille 
hus på Højbrolund-
skrænten. Eller troede, vi 
vidste. Foreløbig gik det 
meget godt. Vi kiggede 
efter pæle med gule plet-
ter og fandt dem. Tjek-
kede pdf-kortet på mobi-
len.  

Ruten, som gps’en viste os, da vi var 
hjemme igen. Markeringen viser, hvor-
fra billederne på næste side er taget. 
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Således gik der en rum tid. Eller i hvert fald en 10 minutters tid. Så røg batteriet i mobilen på nul strøm. 
Måske havde jeg taget for mange mobil-billeder. Burde ikke være noget problem. Altså en mobil med et 
kort uden strøm. Altså mobilen, ikke kortet. Vi vidste jo, at vi blot skulle følge de gule pletter og pile, så 
ville vi komme hjem. Det gik fint. I starten. Igen en 10 minutters tid. Så var der lige pludselig ikke flere 
gule pletler og pile, men en hel del røde. Jeg kunne huske fra pdf-kortet på mobilen, som desværre var 
død, at den gule rute på et stykke fulgtes med den røde, så nu var det vel blot at følge den røde rute, ind-
til de to ruter delte sig. Det måtte da for pokker være til at finde ud af. Det var det sådan set også. I hvert 
fald gik det fint med at følge den røde rute. Ved en senere efterrationalisering og granskning af pdf-kortet 
på mobilen, viste det sig, at der hvor vi mødte den røde rute, skulle vi have drejet til højre. Det gjorde vi 
ikke. Vi drejede til venstre. Efter endnu en rum tid havde vi stadig ikke fundet den gule rute. Til gengæld 
havde vi fundet en bakketop med et par flotte udsigter ud over landskabet. Vi kunne minsandten se helt 
over til den sti på den anden side af dalen, hvor vi havde gået for en times tid eller, mere, og vi kunne 
næsten se vores lille hus. Hvis ikke lige fordi det lå gemt i en skov. Men vi kunne i hvert fald se skov-
grænsen, hvor vi havde startet vores vandring et par timer tidligere. Imidlertid var tiden, igen, nu ved at 
løbe fra os. Og en del mere seriøst end første gang. Vi måtte erkende, at vi ikke engang kunne ringe efter 
hjælp. Mobilbatteri var dødt. Så da vi altså kunne se næsten hele vejen hjem, og det regnede vi med, at 
vi kunne blive ved, så besluttede vi at glemme alt om de gule pletter og pile, og i stedet gå direkte på. 
Som en rigtig god o-løber selvfølgelig altid vil gøre, når man er sikker på, hvor man skal hen. Jo altså, en 
halvgod o-løber prøver det såmænd også. Det går tit gruelig galt, og man ender et sted, hvor man tror, 
man ved, hvor er, og det gør man så alligevel ikke. Så står man der og er nødt til at spørge en ungdomslø-
ber om hjælp. 

Sådan gik det ikke for os denne gang. Vi vidste, hvor vi var, vi vidste, hvor havde været, og vi vidste hvor 
vi skulle slutte. Og vi gjorde det. Ikke ligesom Columbus, han vidste ikke, hvor han rejste hen, han vidste 
ikke, hvor han var, da han var der, og han vidste ikke, hvor han havde været, da han kom. En ret almin-
delig oplevelse for en o-løber. Det er derfor, gps er opfundet. Så vi kan lægge vores spor ind på et kort og 
se, hvor vi har været. Det er ofte en noget overraskende oplevelse. 

Her slutter fortællingen om vores første møde med Svanninge Bakker. Vi nåede i øvrigt hjem i god tid in-
den solnedgang. Det var stadig lyst, og regnen var stoppet. 
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29. december 2020 – Og så blev det snevejr 

Det regnede ikke tirsdag. Det sneede. Fra morgenstunden. Vi havde planlagt at løbe vores ugentlige løbe-
tur. Vi var bagud med løberiet, så vi trængte. Den plan ændrede sneen. Det var tøsne, og glat. Jeg var 
ude og tage billeder på skrænten rundt om huset. Skrænten var glat, nærmest som brun sæbe. Fandt jeg 
ud af, da jeg lå med stængerne i vejret og kiggede op i himlen. Det var nu ikke fordi, jeg kunne se meget 
af himlen, det sneede jo tøsne, så det var mere hvidt i hvidt. 

Nå, men altså, det sneede, så vi ændrede planer, udsatte løbeturen til onsdag og gik i stedet den tur, vi 
havde planlagt at løbe. Fin tur på omkring 4 km med en stigning på 100 m i alt. Skal nok trække tænder 
ud. Der var o-skærme og Findveji-poster i bakkerne. Det er fint at se. Der var også en familie på 5, som 
absolut ikke havde tænkt sig at give Corona-plads på stien. Hvad søren, vi kun da også bare springe ind i 
græsset ved siden af stien. Og det gjorde vi så. Svanninge kirke var synlig flere gange. Den er kolossal 
stor. Skal ned og se den en dag. Nisser i skoven var der også og smukke enkeltstående træer i bakkerne. 
Det blev en herlig tur. Selv om sneen stoppede. Ærgerligt nok. 

Hjemme igen gik tiden med at kigge på omgivelserne. Og fik vores egen o-skærm på plads i vinduet. Det 
er et dejligt sted i skoven, vi bor for tiden. Ikke mange fugle, kun en enkelt solsortehan kiggede forbi. For-
uden de tre svaner vi så i luften over bakkerne på vandreturen. Og en enkelt gang et rådyr, der passerede 
foran bilen, men det kan vel ikke kalde en fugl.  

 

  

Vandretur i bakkerne 
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30. december 2020 – Dompap på besøg i haven 

Det regnede. Igen. Men nu skulle vi altså ud at løbe den tur, som vi havde savnet et par uger. Omkring 
kl. 10.00 var der ophold i regnen, og vi kastede os ud i det. Samme rundtur som vi havde vandret dagen 
før, men dog lidt hurtigere. Selv om vi ikke er hurtigere længere. Men ved løb, eller ved hurtig luntning, 
er vi alligevel hurtigere end ved gang. 

Stort set samtidig med, at vi vendte hjem fra lunteturen, startede regnen igen. Heldigt.  

Resten af dagen gik med en indkøbstur til Super Brugsen i Faaborg. Og, ikke at forglemme, at sidde stille 
en times tid ved husets panorama-vindue og kigge på en dompap, travlt optaget af at pille indtørrede 
frugter af buskene. Et flot syn. 

 

  

Dompap på besøg 
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31. december 2020 – Gensyn med den gule rundtur og Øhavsstien 

Torsdag, Nytårsaftensdag, var det endelig blevet tørvejr, så nu ville vi hele vejen rundt på den gule rute. 
Og det kom vi. Op og ned gik det. Det samme gjorde pulsen. Maksimal stigning i ét stræk 106 m, total 
stigning 119 m, distance 6,8 km. Tiden blev lige knap 2 timer. Flot, flot natur. Fik set udsigt, kirker, øer, 
øhav, Svanninge by og omegn, træer, så o-skærme, Findveji-poster, smat-stier, mountainbike-spor. Det 
hele var der. Og en del af ruten var endda en del af Øhavsstien, som vi sidst havde vandret på på Lange-
land. 

Forud var gået en tur til Svanninge Sognegård for at hente Nytårsmenuen. Ser fint ud, skal blot lige tilbe-
redes. Ovnen sættes på 180 grader, siger Anne Marie, og så kommer det af sig selv. Champagnen er på 
køl og klar til dronningens nytårstale, sammen med de små gulerodsstave, bladselleristave, osten og pøl-
sen, dækket med et viskestykke (rent). Når talen er ovre og kommensariatet er færdig med at analysere og 
kommentere og repetere og visualisere majestætens ord, går vi i gang med middagen, mens DR2’s Nyt-
årskoncert afspilles i baggrunden. Kaffen og cognac’en, har vi for resten ikke i år, men portvinen så da, 
nyder vi under den Klassiske Musikquiz inden aftenens opera, Boheme, fra Operahuset. Og så er vi klar 
til Rådhusklokkerne. 

Sådan er det ikke altid gået. Jeg husker den første nytårsaften i Zambia. Vi fejrede den sammen med en 
hel flok andre MS-frivillige af alle aldre i Luangwa Valley Nationalpark, som i øvrigt er Afrikas bedste Na-
tionalpark, men det er helt anden historie.  

Vi var altså taget på landet, til Luangwa Valley Nationalpark, sammen med andre frivillige. Og et par fri-
villig-børn. Vi boede på en ikke særlig luksuriøs lodge, for nu at sige det mildt. Placeringen af lodgen var 
til gengæld til 13 på den gamle karakterskala. Den lå helt op til Luangwa River, der løber igennem natio-
nalparken og har givet navn til parken. Vi linede nytårsbordet op med udsigt til floden. Der var ikke me-
get vand i floden, det er tørtid i december. Til gengæld var der mange flodheste. Og krokodiller. Lodgen 
lå på en høj klint, vel omkring 10-20 meter over floden, så der var ikke fare for liv og lemmer. Hvis altså 
vi kunne lade være med at kaste os ud over klintkanten. Og det kunne vi.  

Menuen var såmænd heller ikke så avanceret. Forsyningssituationen i Zambia var mildest talt problema-
tisk. Men øl og spiritus var intet problem. Den lokale øl hed Mosi o’tunya, i daglig tale Mosi, opkaldt ef-
ter Victoria vandfaldet. Mosi o’tunya betyder ’Røgen der buldrer’ på lokalsproget. Men den lokale øl, 
Mosi, var altså opkaldt efter vandfaldet. Og sådan smagte den også. Kan ikke huske, hvad den lokale spi-
ritus hed, men den var til at få fat i for billige penge.  

Der var ingen mangel på hverken øl eller spiritus, så det blev en særdeles festlig aften. Der var heller in-
gen mangel på tømmermænd næste morgen. På det tidspunkt var Bamse og Kyllingen meget populær 
hos frivillig-børn, så den fik ikke for lidt på tape-afspilleren den næste morgen. Meget tidlig. Rigtig meget 
tidlig. Ungerne havde jo hverken indtaget Mosi eller den lokale whisky, så de var friske. Og absolut ikke 

populære. Forældrene syn-
tes nu ikke, at det var et 
problem med den insiste-
rende, gentagne afspilning 
af Bamse og Kylling. Lad 
dog børnene, var holdnin-
gen. Så var forældrene hel-
ler ikke populære. Op ad 
dagen kom vi på benene og 
tog en tur ind i nationalpar-
ken og så på de vilde dyr. 
Men det er også en anden 
historie. 

Nu er 2020 snart slut, så 
herfra det lille hus i skoven 
ønsker vi et rigtigt godt 
nytår. Vi venter på nytårstalen 
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1. januar 2021 – Så er vi i gang med 2021 

Året 2020 sluttede, som det sig hør og bør, i hvert fald i vores lille hjem, med Rådhusklokkernes bimlen 
og DR Pigekontorets afsyngelse af diverse danske nationalsange. Og så var det sengetid. 

I dag gik vi, som vi altid gør Nytårsdag, en lang tur. Uanset hvor i verden vi befinder os. 

I 1998 fejrede vi nytår i Mozambique. Det var 10 år efter den første nytårsaften i Afrika, den der fandt 
sted i Luangwa Valley i Zambia. Den her nytårsaften, i 1998, blev festligholdt i den nordlige del af Mo-
zambique, i Angonia, en lille bondelandsby på grænsen til Malawi. Her boede Niels og Birthe. Niels var 
udsendt som landbrugsrådgiver. Hans opgave var at få de lokale bønders produktion til at blive mere ren-
tabel. Det var et godt område for dyrkning af tobak, så den produktion brugte han en del tid på at for-
bedre. Desværre var der ikke dengang et anlæg til forarbejdning af tobak i Mozambique, så al den dyr-
kede tobak blev eksporteret til Malawi. Det kan man jo egentlige sige var fint nok, bortset fra at formålet 
med Danidas indsats i Mozambique egentlig var at styrke den mozambiquiske økonomi. Det gjorde Niels 
så ved at sørge for, at bønderne i Angonia og omegn fik en bedre økonomi, og det var jo fint nok, hvis de 
ellers sørgede for at betale deres skat til Mozambique, og det gjorde de vel.  

Nå, det var et sidespring. Niels havde medbragt sin kone Birthe til Angonia. Hun lavede sådan lidt alt 
muligt frivilligt arbejde. Det var naturligvis på sin vis vigtigt, men det har ingen betydning for denne hi-
storie. Birthe var oprindelig uddannet som kok, hvis ellers jeg husker rigtigt. Hun var i hvert fald en formi-
dabel kok. Birthe, og hendes Danida bonderådgiver Niels, var altså bosat i Angonia, langt fra alfarvej i 
Mozambique. Her kan man virkelig tale om udkants-Mozambique. Det slår udkants-Danmark med flere 
længder. Nærmeste større by var Tete, hvor Anne Marie og jeg boede. Det samme gjorde en gruppe an-
dre danske Danida-rådgivere. På den tid var der en stor koloni af Danida-ansatte rådgivere i Tete. Vi blev 
alle inviteret til Nytårsaften i 1998 hos Niels og Birthe i Angonia. De havde et stort hus, et meget stort hus 
i øvrigt, så vi skulle overnatte. Det var godt nok, aftenens forløb taget i betragtning. Det helt specielle ved 
den gruppe, der var med til festen, var, at de var blevet i Tete i stedet for at tage hjem til Danmark. Det 
gjorde mange rådgivere. Det gjorde vi ikke. Heller ikke Rie og Michael, vores gode venner fra Tete og 
lige så meget katte-aficionados som os.  

Vi havde fejret jul i Luangwa Valley med vores gode ven Karen Lundbo fra Harare, som desværre er død 
for en snes år siden. Dengang i 1998 var hun bestemt i live og med på en god fest. Det var den jul, hvor 
vi havde taget kogt ris og fløde med til Lunangwa for at få kokken til at lave ris a’lamande. Det gik egent-
lig fint, bortset fra at vi ikke havde fået forklaret kokken, at fløden skulle piskes, inden den blev blandet 
med de kogte ris. Speciel ret, kogt ris i fløde.  

Efter juleturen til Luangwa blev Karen hos os og tog med til nytårsfesten i Angonia hos Birthe og Niels. 
Og hvilken fest blev det ikke.  

Som sagt var Birthe kokke-
uddannet og hun havde kre-
eret en gourmet-menu som 
slog alt, hvad vi ellers havde 
været udsat for. Der var hel-
ler ingen mangel på gode 
vine. Mozambique var bety-
delig bedre stillet forsynings-
mæssigt end så mange andre 
lande i regionen, nok mest 
fordi de fleste mozambi-
quere fastholdt forbindelsen 
til Portugal. Supermarke-
derne i Tete var altid velfor-
synet med portugisiske vine. 
Det blev den bedste nytårs-
middag, vi fik serveret i de 
mange år i Afrika. Og bagef-
ter, jo bagefter, blev det en 

Høj cigarføring i Angonia 
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fest med høj cigarføring. Skal jeg da ellers love for. Bogstavelig talt. Michael, tror jeg det var, havde rig-
tige Cuba-cigarer med, et eller andet sted fra, ved ikke hvor. Og vi sang sange sammen, i kor. Han havde 
også skaffet fyrværkeri. Som vi sendte i luften over den afrikanske nattehimmel. Jeg er ikke sikker på, 
hvad de lokale mozambiquere tænkte over begivenhederne i den normalt temmelig stilfærdige Danida-
husholdning. Morsomt var det. Vi kom sent i seng. 

 

 

Og nu er vi så tilbage til det der med at gå en tur nyt-
årsdag. Det gjorde vi også i Angonia den 1. januar 
1999. Jeg har et par billeder på nethinden af Anne Ma-
rie og Birthe, der sidder på en stor sten sammen. De 
har solbriller på. Det klæder dem. Jeg har også et par 
rigtige papir-billeder af dem. Også her klæder solbril-
lerne dem. 

Samme eftervirkninger som i Angonia i 1998 havde vores stilfærdige Nytårsaften i det lille hus i skoven i 
Højbolund naturligvis ikke, men alligevel var det en god ide at gå en tur Nytårsdag. Så det gjorde vi. 

Vi havde bevæget over på den anden side af Odense landevej, over i Svanninge Bjerge. Det var en rigtig 
god ide. Flot landskab, helt anderledes end Svanninge Bakker. Hvor Svanninge Bakker er et meget velfri-
seret område, er Svanninge Bjerge mere skov og mere natur. Hvis man kan sige det på den måde. 

Det lykkedes os, i starten af vores vandring, at støde på en musvåge. Den sad på en gren lige foran os på 
stien. Da vi kom nærmere, fløj den op i toppen af et meget højt grantræ. Det var meget langt væk, men 
alligevel fin nok at spotte med kikkert og kamera. Efter nogle minutter fløj den videre over i en grantyk-
ning, kunne vi høre på småfuglenes skræppen. De var absolut ikke tilfredse med dens indtrængen på de-
res gebet. Hvad man jo godt forstå. Det kunne blive farligt. 

Svanninge Bjerge ejes af Bikuben Fonden, som har gjort meget ud af at mærke stier og opsætte informati-
onstavler, så det blev en meget fin tur rundt i det smukke landskab. På rundturen af den røde rute nåede 
vi helt op på det højeste punkt, Lerbjerg, 126 over havet. Og det er det, et lerbjerg, fandt vi ud af på ve-
jen ned af bjerget. Det var smattet, og det var glat, så det gik langsomt. Godt vi har vandtætte vandresko. 

Siden gik det hjemad. Slappede af og afventede Mette Frederiksens nytårstale. Glæder mig over, at vi har 
så god en statsminister. Savner ikke Lars Løkke. Vi åbnede en flaske boblevin fra Frederiksdal Winery på 
Lolland, som vi købte, da vi var forbi for en uges tid siden. Altså vinen, ikke Lolland. Boblevinen hedder 
RØD. Vel egentlig ganske passende at drikke til nytårstalen i år. 

 

Vi står og beundrer Michaels nytårsfyrværkeri 

Nytårsdag 1998 i Angonia 
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Musvåge-show i Svanninge Bjerge 

• Der var fugtigt mange 
steder, men vores galo-
cher kan klare alt. 

• Baggårdsteatret havde 
anlagt en kultur-tur ’Un-
der isen’ 

Den flotte udsigt fra bjergenes top 
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2. januar 2021 – Tågedis over bakkerne 

Det er blevet koldt. Græsset uden for huset var rimfrost-hvidt til morgen. Solen skinnede svagt igennem 
tågedisen, der havde lagt sig over Højbolund. Det var fint at se solen, knap så fint at den var delvist tåge-
dis-dækket. Men alt i alt langt bedre end det triste, våde gråvejr, vi har haft så meget af i december. 

Vi havde checket vejrudsigten og besluttet os for en vandre-rundtur i Faaborg. Tænkte, at det nok ville 
være den bedste option, vejret tager i betragtning. Vi er på mange måde styret af vejret, taler meget om 
det, ligesom de fleste danskere. Og såmænd også andre folkeslag. Når man er bosat i troperne med kun 
en enkelt regntid, er det ret vigtigt, at regntiden så også kommer. Især hvis man er fattig bonde og kun 
overlever på sin egen høst. 

I dag tog vi altså på byvandring i Fåborg. Uden bykort, Turist-info er lukket, biblioteket ligeså. Så vi gik 
lidt rundt på må og få. Fandt nogle opslag med bykort, og så blev det korthuske derefter.  

Man lærer meget om en by ved at gå rundt i den. Man ser ting, som man nemt overser, når man kører i 
bil eller cykler. Sådan er det både i Fåborg og på Frederiksberg. Og Lusaka i Zambia. Jeg arbejdede på et 
kontor, der lå i en sidegade til Cairo Road. Det var byens hovedgade. Hvorfor den hed Cairo Road, er jeg 
ikke helt sikker på. Der var adskillige tusinde km til Egypten. Cairo Road var et pulserende hovedstrøg 
med et hav af forretninger, og man kunne få alt. Coca Cola og andre internationale mærker undtaget. 
Præsident Kaunda havde besluttet, at landet skulle klare sig selv. Det var nu nok mest forårsaget af, at 
man ikke havde betalt afdragene på lånene hos IMF, Den Internationale Valutafond, hvorfor det ikke var 
muligt at få kapital, dvs. US-dollars, til at betale for import af varer fra udlandet. Præsidenten havde også 
besluttet, at det hele var indernes skyld, så alle butikker ejet af indere var lukkede. Ganske vist var in-
derne og deres familier nationaliserede år forinden, men præsidenten mente nu alligevel, at det var inder-
nes skyld, at landets økonomi var helt til rotterne. Har man hørt noget lignende herhjemmefra? Jo, det har 
man da. Er der ikke noget med, at hvis der er larm i biograferne, så kan det kun være en flok indvandrer-
drenge, der er skyld i det? Og skulle vi ikke lige isolere hele Gjellerup-parken, hvis Corona-smittetrykket 
er for højt? Heldigvis havde en nu tidligere næstformand for et engang stort og indflydelsesrigt parti trods 
alt ikke samme magt som Præsident Kaunda. 

På Cairo Road i Lusaka kunne man købe alt. Hvis blot man vidste, hvor man skulle gå hen. Det duede 
ikke at gå til de statsejede butikker. Eller det duede, hvis man skulle købe vaskepulver. Her var der ofte 
vaskepulver, lokalt fremstillet, på en 30-40 hyldemeter. Ugen efter kunne det være majsmel. Det var en 
stor opgave at handle ind. Vores indkøb foregik som regel om lørdagen, planlagt ned til mindste detalje 
med en lang indkøbsliste. Så gik turen rundt til alle de butikker, vi vidste, eller troede, havde de varer, 
som vi manglede. Det kunne godt være en 8-9 butikker, vi var rundt i for at finde det hele. Og det var 
ikke altid, vi fandt det hele. Som regel aldrig. Til gengæld faldt vi ofte over nogle ting, som vi ikke lige 
stod og manglede. Te eller pulverkaffe, f.eks. Så gjaldt det om at slå til. Vi kunne aldrig vide, hvornår mu-
ligheden for at købe igen opstod. Kan man vænne sig til det? Ja, sagtens. Og vi var trods alt i en langt 
bedre situation end de stakkels zambiere, som ikke havde samme økonomiske muligheder som os. 

Cairo Road var vores indkøbsgade, os der boede i byen. Vi gik rundt hjemmevant. I modsætning til de 
MS-frivillige, der var placeret ude i landdistrikterne og kun en gang imellem kom til byen. For at handle 
eller blot for at mødes med folkene på MS landekontor. Kontoret lå også i sidegade til Cairo Road, så de 
var nødt til at bevæge sig på Cairo Road. Nu er det jo sådan, at hvor der er mange mennesker samlet, er 
der lommetyve. Også her. De havde en næse for at opsøge MS Frivillige. Eller andre nationers frivillige, 
for den sags skyld. Det var egentlig ikke så vanskeligt. Enhver nordeuropæisk frivillig med respekt for sig 
selv havde en svensk Fjällräv rygsæk hængende over skulderen. Særkende for frivillige i Zambia i slutfir-
serne. Og der er altså et eller andet over folk, der kommer ind fra landet med en Fjällräv hængende over 
skulderen. De står pænt i kø og venter ved en fodgængerovergang. En stor kø. Der var mange fra landet, 
der fik stjålet deres pung i en kø ved en fodgængerovergang på Cairo Road. Det skete stort set aldrig for 
os, der boede i byen og havde vores daglige gang på gaden. Det er for nemt. Man udsender vist en særlig 
duft af usikkerhed, når man ikke er kendt på stedet. Jeg kan egentlig godt forstå de stakkels zambiere, der 
så det som deres eneste mulighed for at få mad på bordet. Men træls var det naturligvis for de frivillige, 
det gik ud over. 

På den tid i Lusaka kunne man i øvrigt kun få luksusvarer, hvis man havde US-dollars, og indkøbene 
kunne kun foretages i specielle Dollar-butikker. Dem havde almindelige zambier ikke adgang til. Man 
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skulle have et udenlandsk pas, og altså en stak dollar-sedler. Jeg havde en anden god zambisk kollega, 
som jeg var på mange projektbesøg med. Sam hed han, var knap nok fyldt 30 år, havde en kæreste og 
ville gerne giftes. Havde også fået lov af familien, både hans egen og kæresten. Bryllupsdagen var fastsat 
og alt var egentlig klart. Bortset fra, at han ikke kunne få fat i champagne til festen. Og hvad gør man så? 
Man inviterer sin gode danske kollega og hans hustru med til brylluppet, selvfølgelig. Glad for invitatio-
nen, spurgte jeg ham, hvad han ønskede sig som gave. Svaret? En kasse champagne, selvfølgelig. Det 
kunne vi skaffe fra Dollar-butikken, så det fik han. Det var vores første festlige sammenkomst i Afrika. Det 
var meget anderledes end en almindelig dansk suppe, steg og dessert fest. En meget fin oplevelse. At vi 
sikkert kun var med fordi vi kunne skaffe champagne og fordi vi var hvide og derved med til at højne fe-
stens niveau, kunne vi godt leve med. 

Sam vi i øvrigt en festlig og humoristisk fyr. Han lærte mig, hvordan man skal håndtere en roadblock, be-
mandet af en, ser det ud til, meget vigtig militærperson med et maskingevær. Det var en helt sædvanlig 
foreteelse i Zambia i slutningen af Præsident Kaundas regeringstid, at militærpersoner stod ved alle ind-
faldsveje til de større byer og kontrollerede trafikken. Sam’s taktik var ganske simpel. Inden fyren med 
maskinpistolen havde fået en chance for at spørge os, hvad vi skulle i byen, så havde Sam rullet vinduet 
ned og spurgt: ”Hej, hvad sker der i byen i aften?”, ”Er der fest nogen steder?” ”Kender du et godt sted at 
spise middag?”, ”Hvor kan vi finde et ordenligt hotel?” og en hel masse andre spørgsmål. Som gjorde mi-
litærpersonen ganske kompleks og førte til, at han blot vinkede os videre. Man skal aldrig overlade initia-
tivet til modparten. Jeg har selv brugt det senere. Med god effekt. 

En anden gang vi var ude at køre i Lusaka, kom præsidentens kortege forbi. Det foregik altid på den 
måde, at en halv times tid før præsidentens bil kom til syne, havde politi med motorcykler ryddet vejen. 
Vi stod så parkeret ved en sidevej og ventede på, at Præsident Kaunda kom forbi. Ved den lejlighed var 
det så, at Sam spurgte mig, om jeg vidste, hvem der var den bedste chauffør i landet og havde færrest 

ulykker. ”Nej da”, sagde jeg, ”hvem er det?” 
”Præsidentens chauffør”, sagde Sam, ”for der 
ikke andre biler på vejen”. 

Alt sådan noget sker ikke i Fåborg. På vores van-
dring fandt vi skilte til 2 røgerier. Vi fandt også 
røgerierne, tænkte at vi sikkert kunne købe frisk 
fisk. Nada, de var begge en slags fiskecaféer, 
kun åben i turistsæsonen om sommeren. Den 
ene åbner til Påske. Det er vintersæson i Fåborg 
og alt er lukket.  

Ikke kun på grund af Hr. Corona, ser det ud til, 
men det er vinter, og der er ingen turister. 
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3. januar 2021 – Stor applaus til Bikuben Fonden 

I 2005 skete der noget epokegørende for Svanninge Bjerge. Det år købte Bikuben Fonden hele området 
og gik i gang med en større omkalfatring af skoven. Fonden blev etableret, da Sparekassen Bikuben i 
1989 blev omdannet til et aktieselskab. Fondens formue udspringer af sparekassens egenkapital ved 
aktieemissionen. Jeg kan jo så glæde mig over, at jeg har bidraget til Bikuben Fonden. På en måde. Ube-
vidst. Jeg havde egentlig min sparsomme kapital anbragt i Horsens Sparekasse, men den blev overtaget af 
Bikuben, og således kom jeg med i Bikuben, som senere blev til BG Bank, og som endnu senere fusione-
rede med Danske Bank. Da stod jeg af. Og har ikke siden været i nærheden af netop den bank. Det har 
vist været godt nok, efter de seneste mange måneders afsløringer i medierne af Danske Banks forretnings-
metoder og – moral. 

Tilbage til Bikuben Fonden og Svanninge Bjerge. Der er nu etableret 9 afmærkede vandreruter, fra 2.2 
km til 9 km’s længde. Stierne kan fint kombineres, så selv om vi i dag startede ud på en rød sti med en 
angivet længde på 3,5 km, så fulgte vi både en del af den brune sti og den lilla sti, så da vi endelig nåede 
tilbage til hybriden, havde vi vandret 7,3 km. Ikke just hurtigt trav, men det tager tid at beundre træskulp-
turer, træer, søer, moser, stendiger, kvægriste, elektriske hegn og ikke mindst muldvarpeskud. Dem er 
Anne Marie meget fascineret af. Vi skulle også have tid til at læse de informative tekster på de mange in-
formationstavler, der findes på ruterne. Klog bliver man på gamle tiders sæder og skikke og skovens ud-
vikling fra istiden til nu.  

Jeg har faktisk løbet et par orienteringsløb i Svanninge for mange år siden. Tror, det var i midten af 
70’erne. Jeg kan ikke huske, at skoven var så flot og interessant. Men det var den vel. Jeg var dengang sik-
kert også mere interesseret i at komme hurtigt frem fra post til post end at nyde naturen. Nu er det om-
vendt. Vi nød virkelig turen. 

Vi startede i bjergenes østligste hjørne. Ved P-pladsen ved Reventlowsvej 102A. Herfra gik det mod nord 
ad en god skovvej til Brænde Lunge, et meget smukt vådområde, der i ynglesæsonen er lukket for publi-
kum. Der er ikke ynglesæson nu, så vi tog turen rundt om søen og mosen. Der var bestemt ikke ynglesæ-
son lige nu, ikke en fugl så vi. Der havde til gengæld været en skulptør, der havde skulptureret en smuk 
træskulptur af et gammelt skulpturelt træ, som Anne Marie absolut skulle op at kravle i.  

Ude af lungen gik vandreturen videre op ad Knagelbjerg. Snart var vi på toppen med en flot udsigt ud 
over Arreskov Sø, der er Fyns største sø. Den nød vi. Udsigten, altså. Herfra gik turen op og ned ad Tør-
vemosevejen, der er en vældig god bred skovvej. Omtrent halvvejs drejede vi mod syd gennem skoven 
på en lille smal skovsti. Temmelig smattet på sine steder. Det er, en passant, alle de små stier i Svanninge 
Bjerge for tiden. Den lille smattede sti endte i Hasselvejen. Her havde vi lidt problemer med at finde ud 
af, hvor vi var. Solen var borte, gemt bag en sky, og vi havde intet kompas med. Skov og kær og enge og 
søer passede ikke helt med kortet. Vi besluttede at dreje mod vest. En klog beslutning, for det var den rig-
tige vej. Et par hundrede meter oppe af Hasselvejen fandt vi en interessant informationstavle om Owaihi. 
Ja, altså, tavlen i sig selv var ikke særlig interessant men teksten på tavlen var. Her har der i gammel tid 
ligget et husmandssted i landsbyen Gerup. Owaihi fik sit navn i 1787 af digteren Jens Baggesen under et 
besøg hos Ludvig Reventlow og hans hustru Sibylle til Brahetrolleborg. De gamle bygninger blev revet 
ned i 1905, nu er der kun tilbage en stor bygning til skovens maskiner, redkaber, værktøj og materialer. 
Det forlød ikke, om bygningen også bliver brugt som frokoststue for skovens arbejdere, men det kunne da 
tænkes. 

Vi fortsatte nu mod vest ad Hasselvejen, indtil vi igen nåede Tørvemosevejen. Ikke samme sted, som vi 
forlod den, men et stykke længere fremme. Tørvemosevejen havde også i mellemtiden slået et stort knæk 
mod syd, så det var noget længere sydpå. Vi så i øvrigt ikke noget til tørvemosen. Egentlig ærgerligt. Den 
må vel være der et sted. Kort efter vi havde sat foden på Tørvemosevejen, forlod vi igen vejen for at følge 
den røde rute ned ad en ret stejl, mudret, smattet sti, som endte i Troldekær, et fint lille vådområde med 
dam og mose. Her gjorde Anne Marie igen en interessant opdagelse. Endnu et nylagt muldvarpeskud.  

Troldekær ligger i et dødishul, så derefter gik stien igen opad. Vi nåede endnu en kvægrist på toppen af 
dødishullet og var nu nået til Hestekrogsvej. Underlige navne, de har her på Sydfyn, men det hed vejen 
altså. Den gik vi kun på et ganske kort stykke tid mod nord, hvorefter vi drejede mod vest ind på en gan-
ske smal sti gennem en skov af meget høje, meget gamle og meget flotte rødgrantræer. De var for ikke så 
længe siden blevet stammet op, kunne man se. Vi passerede Firetræsvejen, hvor der var betydelig flere 
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end fire træer, og nåede snart Brillesøerne, endnu et flot vådområde med et kæmpehøjt énsidigt grantræ 
med udelukkende grene på østsiden. Gad vide, hvad der er sket med vestside-grenene? 

Fra Brillesøerne fortsatte vi mod syd, passerede Peter Nielsens Vej og nåede ind over Kamelbakkerne, 
som vi havde planlagt. Vi fandt aldrig ud af, hvad kamelagtigt der er ved Kamelbakkerne. Der er da en 
pukkel eller to, men det er der mange steder i Svanninge Bjerge. Ned ad Kamelbakkerne gik det nu mod 
Tværvej, hvor vi passerede endnu to kvægriste, inden vi nåede ind på den østligste del af Tværvej. Her 
gik det ikke og og ned, men kun ned. Tværvej ender i 4-stjernen, hvor den støder sammen med Heste-
krogsvej og Firetræsvejen i et slags kryds med 4 udveje. Sikkert derfor det hedder 4-stjernen. Med lidt god 
vilje kan man godt få det til at ligne en 4-stjerne. Vi var nu tilbage på den røde rute, ikke den samme som 
søndag, der er 2 røde ruter, og den vi gik på i dag var mere østlig den fra i søndags. Nu gik det igen op og 
senere ned. Det var en sti, en smal skovsti, med samme slags mudder og smat mange steder som alle an-
dre steder. Vi havde en håndmad og en kande vand med. Det indtog vi på toppen, inden det igen gik 
nedad mod Tørvemosevejen. Her drejede vi mod nord og efter et par hundrede meter fandt vi en lille 
skovsti, der bragte os over til Knagelbjerg. Ja, altså, det var ikke skovstien, der bragte os over til den an-
den side, men vores ben. Selvfølgelig. Undervejs passerede vi Smutvejen, som vi ikke smuttede nedad. Vi 
fortsatte trolig ad den røde rute og var kort efter tilbage ved vores bil, der stod, hvor vi havde efterladt 
den. En herlig tur var til ende. 

På vejen tilbage til det lille hus på skrænten i slugten i skoven, smuttede vi lige ind om Føtex for at købe 
sild til søndagsfrokosten. Og en søndagsavis. I dagens anledning, udover det var søndag, kunne det være 
interessant at se, hvad aviserne skrev om den seneste melding fra Venstre-fronten.   

På forsiden af BT stod der: ”Løkke – endelig fri”, mens Politiken’s forside lød: ”Befriet for Løkke”. Vælg 
selv. Vi valgte Politiken. Interessant hvad der nu vil ske på højre side af den politiske midte. Vi følger 
spændt med. 

 

  

Udsigt mod bjergtoppen. 

AM kigger på fuglekasse Erik tilbage fra tiltrængt ’skovtur’ 
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Der var is på vandpytterne 

De bedste billeder fra en vid-
underlig søndagsvandring i 
Svanninge Bjerge 
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4. januar 2021 – Løbetur i bakkerne 

Den sædvanlige søndagsløbetur blev skubbet til i dag, mandag, fordi vejrudsigten havde lovet flot vejr 
søndag. Det holdt endda for en gangs skyld og vi havde en fin tur i bjergene. 

Det gode, men kolde, særdeles kolde, vejr fortsatte i dag. Men pyt, hvad betyder lidt NØ-vind, når vi be-
væger os hurtigere end gang. Altså luntede vi rundt i bakkerne. Vi havde fundet en ny rute, godt nok blot 
en udvidelse af den gamle fra i torsdags, men den føltes ny. 

Det endte med at blive en tur på 5,5 km med laveste punkt 35 m over havet, højeste 100 m. Det var på 
golfbanen, hvor golferne golfer rundt og slår til golfbolde. Løbeturens totale stigning blev 80 m. Eller 
mere. Puha. 

Siden havde vi besøg af en tekniker, der kom for at rense gulvafløbet i brusekabinen. Det er ellers et vel-
udstyret hus, vi bor i, men lige netop gulvafløbet var åbenbart ikke blevet tjekket, inden vi indtog huset. 
Det er nu renset, og jeg går ud fra, at vi i morgen kan nøjes med et brusebad uden samtidig at få fodbad 
op til anklerne.  

Det her hus er faktisk det mest veludstyrede hus, vi hidtil har boet i. Her er alt, dog ikke en tørretumbler. 
Til gengæld er der en tørresnor i carporten og ikke mindre end 2 sammenklappelige tørrestativer, som vi 
har haft i brug. De virker. Da vi først havde fundet ud, hvordan de skulle slås op. Der er alt i køkkenud-
styr, fra det mere almindelige, store og små knive, osteskærer, vinåbner, øloplukker, brødrister, skære-
brætter, etc. til det mere eksotiske. Vi havde f.eks. ikke forestillet os at finde udstikningsforme til julesmå-
kager, en gammeldags persillehakker af den slags med 2 håndtag i siderne og en buet jernkniv under til 
persillehakning eller en gammeldags rund beholder til at udstikke melboller. God at have i tilfælde af, at 
man skulle finde på at lave melboller helt fra bunden. Jeg tvivler. Forloren skildpadde står ikke lige på 
menuen. 

Det er vist også det hyggeligste hus, vi har boet i. Det uhyggeligste, vi har boet i, var det i Lusaka. Vi bo-
ede der faktisk kun i 9 måneder, men hvilke måneder var det ikke. Det var mod slutningen af ét-parti-
systemet i Zambia, der var mangel på forsyninger, folk var fattige. Og hvad tyer man så til? Alt fra lomme-
tyveri til hjemmerøverier, naturligvis. Og hvem stjæler man så fra? De rige, naturligvis. Og hvem var de 
rige? De udenlandske rådgivere, naturligvis. Der blev ikke skelnet mellem MS-frivillige på et lille veder-
lag eller Danida-rådgivere på en god løn. De hvide er rige, var mantraet. Vi kom i maj 1988 og hen imod 
slutningen af året blev forbrydelserne grovere og grovere. Det eskalerede til en grad, så alle følte sig 
utrygge. Selv om det værste, vi kom ud fra, var den nat, hvor en eller anden stodder havde skåret et hul i 
vores græshegn på størrelse med en ladeport. Bred nok til, at vores lille Peugeot 205 kunne have været 
kørt ud. Hvad den ikke var blevet. Det har nok blot været nogle unge mennesker, der havde moret sig 
med en practical joke. Havde det været en seriøs røver, havde han nok skudt nattevagten, kortsluttet den 
lille Peugeot og kørt væk. Om vores nattevagt havde set eller hørt det? Naturligvis ikke. Han var lige så 
overrasket som os morgenen efter. Nu kan jeg naturligvis ikke med sikkerhed vide, om vagten havde so-
vet på sin vagt, det kunne jo være sket i stor stilhed. Vi havde en alarm, som nattevagten kunne trykke 
på, hvis der skete noget forbryderisk. Hvad der så skulle ske, ved jeg egentlig ikke. Måske var det menin-
gen, at jeg skulle fare ud af sengen og hjælpe vagten med at skræmme forbryderne på flugt. Kunne sikkert 
have effektivt. Lige den nat, hvor vores græshegn blev forsynet med en ny ladeport, lød der ingen alarm 
fra nattevagten, hvilket jo nok betyder, at det havde været en meget stilfærdig ladeports-tekniker. Andre 
nætter blev alarmen faktisk aktiveret, hvorefter jeg sprang ud af sengen og ud til fordøren for at under-
søge, hvad der var sket. Der skete aldrig noget. Heldigvis. Jeg havde en mistanke om, at vagten brugte 
alarmen for at holde sig selv vågen og i øvrigt gøre herskaberne opmærksom på, at han passede godt på 
os. 

Kriminaliteten eskalerede hen imod jul i 1988 i en sådan grad, at vi blev mere og mere utrygge ved at bo 
i Lusaka. Et par frivillige havde været ude for røveriske overfald, og værre endnu havde der også været en 
voldtægt. Vi barrikaderede os hver nat med en 4x4 tommer rafte under døren ind til vores stue og sove-
værelse, og jeg havde en økse stående ved siden af min seng. Det var selvfølgelig uholdbart i længden, så 
vi bad om at blive flyttet til en mere sikker destination. Eller sendt hjem, hvis MS ikke kunne finde et sted 
at sende os hen. Det kunne man heldigvis, så vi blev tilbudt at flytte til Harare i Zimbabwe.  
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Her var vi så de næste par år, indtil vi det sidste år i Zimbabwe flyttede til Gokwe ind i det hus, hvor vi 
kunne sidde hver aften på terrassen og se zebraer på savannen neden for. Anne Marie påstår ganske vist, 
at det er en skrøne. Den lokale befolkning vidste med sikkerhed, at der var der. Og så skal det jo nok 
være rigtigt. Anne Marie en gang lov at tage op i et 4-personers fly for at se, om de kunne finde de der 
meget omtalte zebraer. Det lykkedes ikke. Men jeg så dem i hvert fald tit fra terrassen foran vores hus. 

Og så er der så en lille ironisk sløjfe på historien om flytningen til Zimbabwe. I Harare blev vi tildelt et 
fint lille rækkehus i to etager. Vi havde de ting med, vi kunne have i den lille Peugeot 205, og det var 
ikke meget. Umiddelbart efter flytningen, skulle vi 3-4 dage på projektbesøg ude i landet. Da vi glade og 
fro vendte hjem fra et fint projektbesøg, fandt vi vores køkkendør åben og en flink politimand inden for. 
Han kunne fortælle os, at vi havde haft indbrud, mens vi havde været væk. Det var årets joke i frivillig-
samfundet i Zimbabwe, at vi flyttede fra Zambia af sikkerhedsgrunde og det første, der sker i Zimbabwe, 
er et indbrud. Landekontoret kunne ikke rigtig se det morsomme i situationen, så de reagerede utrolig 
hurtigt og fandt os med det samme en ny og mere sikker bolig. En kæmpestor lejlighed på 2. sal på hjør-
net af Sixth Avenue og Tongogara Road, lige over for Præsident Mugabes kæmpestore domæne midt i 
byen. Præsidentpaladset var nærmest et fort med en uindtagelig høj mur rundt om paladset og den ad-
skillige hektar store park. Afrikanske præsidenter har altid været rædselsslagne for at blive kuppet. Vist 
med god grund. Vores lejlighed lå imidlertid så højt, at vi kunne kigge over muren. Vi kunne se, der gik 
geder i parken.  

Lejligheden var en af mange i et stort kompleks af lejligheder. Der var vagtmand ved døren, og han var 
effektiv. Engang kom MS Landekoordinator, Vagn hed han, for at besøge os. Selv om han hårnakket hæv-
dede, at han kendte os ganske godt, fik han ikke lov til selv at gå op til os. Vagtmanden låste lejligheds-
kompleksets hoveddør, fulgte Vagn op på 2. sal, ringede på, vi åbnede, og vagtmanden spurgte os så, om 
det var en person, vi kendte, Se, det var trygt. Hovedparten af de øvrige beboere var gamle, rigtig gamle, 
rige hvide Zimbabwere med mange penge. De havde mange praktiske problemer, som vi ikke havde. 
Men det er en helt anden historie. 

 

  
Dagens løbetur 
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5. januar 2021 – Walking Safari omkring Høbbet. 

En af de aktiviteter, vi har mest fornøjelse af, når vi har været på safari i Afrika, har været ”Walking Sa-
fari”. Konceptet er simpelt, man står op tidlig, meget tidlig, før solopgang kl. 06.00, og er man på en 
lodge med respekt for sig selv, så får man serveret et let morgenmåltid og en kaffe eller te, inden afgang 
til fods ud i naturen. Ved solopgang er dyrene ved at få øjne, skutte sig i nattens forsvindende kulde, 
glæde sig over solens varme og starte morgenmåltidet. Vegetarerne: hjorte, vortesvin, giraffer, elefanter, 
gnuer, aber, bøfler, etc. forsyner med de vegetariske gourmet-retter, mens rovdyrene: løver, leoparder, 
geparder, vilde hunde, hyæner og sjakaler sniger sig ind for at få et kødmåltid. 

Man har en lokal guide med. Det er som regel en han, men kan også være en hun. Guiden har et gevær, 
som det er meningen, han skal bruge til at skræmme rovdyrene væk med. Er det en luksus walking safari 
så er der også en kaffe/te brygger med, hvis opgave det er at servere kaffe og te og biscuits, når man tager 
en pause omtrent midtvejs på vandreturen. Det er sjældent, at man kommer så tæt på rovdyrene, at 
guiden har brug for sit våben. Det er faktisk kun sket én gang på vores mange walking safarier. For mange 
år siden i en camp i den nordlige del af Zimbabwe. Mana Pools hed stedet. Den lå utrolig smukt på bred-
den af Zambezi-floden. Vi lå i telt, det var fint nok. Koldt var det ikke. Der er ingen kolde steder ved 
Zambezi-floden. Det var, mens vi var MS frivillige og på et meget lavt subsistens-vederlag, så vi havde 
ikke råd til fancy overnatninger i safari-lodges.  

På Mana Pools tilbød man walking safaris. Det skulle vi da med på. Det var vores første walking safaris. 
Og i øvrigt den, jeg husker bedst. Det var midt på dagen, men det har sådan set ingen betydning. Vi fik 
en grundig instruktion inden starten, og vi fik især kraftigt indskærpet, at hvis vi mødte en løve, skulle vi 
stå fuldstændig stille i et minut eller to og derefter langsomt, meget langsomt, gå baglæns ét skridt ad gan-
gen, og aldrig, aldrig nogensinde, begynde at løbe. ”Ja, ja”, tænkte vi alle, ”vi møder da aldrig en løve”. 
Men det var lige, hvad vi gjorde.  

Det startede stille og roligt, vi gik langsomt rundt i bushen og så nærmest ingenting. ”Det er fordi, der en 
løve i området”, sagde guiden. ”Ja, ja”, tænkte vi, ”det skal han jo sige, for at bygge stemningen op”. 
Nogle folk i gruppen gik småsnakkende rundt og udvekslede erindringer fra andre safaris, de havde været 
på. Nogle folk er ikke tilfredse med, hvad de ser lige nu, men skal altid forsøge at overgå hinanden med 
egne oplevelser. Sådan en slags ”min oplevelse er bedre end din” hanekamp, selv om det nu for det me-
ste er en hønekamp. Eller kyllingekamp. Folk gik også og snakkede om, at hvis de virkelig mødte en løve, 
ville de så være koldblodige nok til at stå helt stille og derefter gå langsomt, meget langsomt, baglæns ét 
skridt ad gangen. 

Efter et stykke tid, hvor vi absolut ikke havde set noget som helst, sagde guiden, at der lå en løve inde i 
den tykning, som vi lige var gået næsten hele vejen rundt om. Guiden mente nok, at vi kunne gå lidt tæt-
tere på. Det gjorde vi så. Vi var ret afslappede. Det stoppede brat. Pludselig lød der et brøl, et rigtigt løve-
brøl, og ud sprang løven og løb lige imod os. Og så skal jeg da ellers love for, at folk kunne holde mund 
og stå stille. Da vi stod stille, stod løven også stille. Og kiggede. Mens hele gruppen, uden en lyd, ganske, 
ganske langsomt gik baglæns ét skridt ad gangen. Efter en 20-30 forsigtige baglæns skridt, uden at falde 

heldigvis, det kunne have haft fatale konsekven-
ser, mistede løven interessen, vendte om og gik 
tilbage i skjul. Tricket er naturligvis at bevæge 
sig så langsomt, at løven ikke kan følge med i de 
langsomme bevægelser. Det er lidt ligesom kat-
ten og musen. Katten kan ikke finde ud af fang-
sten, hvis ikke musen forsøger at løbe væk. Da 
vi var i sikkerhed, sagde guiden, at det ikke var 
rigtig farligt. Første gang en løve gør et udfald, er 
det ikke, fordi løven vil angribe, sagde han, det 
er kun for at markere sit territorium. Det var vi 
glade for at høre, for vi havde faktisk været ved 
at skide i bukserne. Men OK, den forklaring 
godtog vi. 

Wildlife i Høbbet 
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Her er der så en lille krølle på historien. Nogle måneder senere mødte vi en god bekendt i Zambia. Han 
var biolog og rådgiver i vildtpleje i Luangwa Valley. Anne Marie kendte ham fra sin tid som Wildlife Co-
ordinator i Gokwe. Ham fortalte vi hele historien, og han var ved at falde ned ad stolen af grin. Der er 
absolut ikke noget, der hedder ”første udfald er kun for at markere”, når det drejer sig om løver, sagde 
han. Alle udfald er angreb. Godt, at vi ikke vidste det, dengang i Mana Pools. 

I dag ville vi gå rundt på en 5 km rute omkring Høbbet. Det er et stort landbrug, som ligger klos op ad 
Svanninge Bjerge, ja faktisk er det vel en del af bjergene. Ejendommen administreres også af Bikuben 
Fonden, som har udlagt et par ruter rundt om marker og gennem små skovparceller.  

Her er der kvæg i massevis. Alle sammen tyre. De var godmodige og flyttede sig pænt, da vi bad dem om 
at flytte sig væk fra stien. Vi så desværre hverken giraffer, elefanter eller flodheste i de mange vandhuller. 

Ej heller løver. Det var måske godt nok, alene som vi var på hele ruten, uden våben. 
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6. januar 2021 – Indesysler i snevejr 

Så kom sneen. Som varslet af både DMI og YR (”den norske”). Hyggeligt. Anne Marie fik lavet en rigtig 
snemand på gelænderet uden for køkkendøren. Hyggeligt.  

Vi kom ikke uden for en dør i dag. Eller rettere, jeg kom ikke uden for. Anne Marie gik op ved matriklens 
hjørne, hvor skraldespanden står. Der er vel omkring 100 m derop. Rigtig nok, skraldespanden i ental. 
Der er kun en container til restaffald. Vel ikke helt efter forskrifterne, men et stykke nede ad vejen findes 
der faktisk en række affaldscontainere til flasker, glas, pap, papir og batterier. Til fælles brug af alle som-
merhuse i Højbolund. Der var en del boble-flasker efter nytårsaften. En container til plastic er der åben-
bart ikke fundet plads til på Fåborg-Midtfyns kommunebudget. 

Og mig, tjah? Jeg måtte nøjes med at sidde og gå rundt lidt indenfor og kigge ude på fuglene i foderhuset. 
Og på Anne Maries snemand. Jeg pådrog mig en fibersprængning under løbeturen i mandags, og den tro-
ede jeg, at jeg kunne vandre væk i går rundt om Høbbet. Det kunne jeg ikke. Jeg synes ikke, det var så 
slemt, da vi startede på turen, men det blev det.  

Nu har jeg lært 
det. Efter en net-
doktor-konsulta-
tion er jeg blevet 
bekræftet i, at det 
eneste der hjæl-
per, er ro. Og 
noget dybdegå-
ende massage af 
en fysioterapeut, 
sagde netdokto-
ren, men det kan 
jo ikke lade sig 
gøre i disse co-
rona-lockdown 
tider. Jeg må 
holde mig i ro. 
Det bliver ikke 
nemt. 

Men det er da 
hyggeligt at kigge 
på fuglene. I går 
så jeg en sort-
mejse. Den var 
sky og væk for 
længst, da jeg 
havde fået mit 
kamera i hånden. 
Men jeg er ret 
sikker på, at det 
var en sortmejse. 
Det var i hvert 
fald hverken en 
musvit eller en 
blåmejse. Den 
kommer sikkert 
tilbage en dag. 
Og så skal jeg 
nok sidde klar. 
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8. januar 2021 – Tilbageblik på fødselsdage 

Det er Elvis Presley’s fødselsdag i dag, den 8. januar. Elvis ville være fyldt 85 år i dag. Det er også tvillin-
gernes fødselsdag, de yngste af Kronprinseparrets børn. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Et eller andet 
grønlandsk. Alle toge, busser og offentlige bygninger flager med Dannebrog i dag, og jeg kan gå rundt og 
tro, at det er for mig, de flager for. Det er det ikke. Det ved jeg godt. Selv om det også er min fødselsdag i 
dag. Det er rart at have fødselsdag på en officiel flagdag. 

Vores bryllupsdag falder også på en flagdag. Det er Grundlovsdag, den 5. juni. Den dag valgte vi helt be-
vidst, for så ville der være flag overalt i landet hvert eneste år på vores bryllupsdag. Da vi blev gift, boede 
vi i Roskilde. I Domsognet. Vi kunne derfor blive gift i Roskilde Domkirke. Og det blev vi. Lørdag den 5. 
juni 2004. En utrolig fin, men stille, ceremoni på en fantastisk flot solskinsdag. Men det er en helt anden 
historie. 

Elvis og jeg har altså begge fødselsdag den 8. januar. Min fødselsdag forløb ret stille og roligt. Jeg ved 
ikke med Elvis’. Vi havde aftalt i går aftes, dvs. Anne Marie og jeg, ikke Elvis, efter at have fulgt kom-
mensariatets analyse af begivenhederne i Washington, at Anne Marie skulle stå op før mig. Det gør hun 
nu godt nok hver morgen, men i morges var der den forandring, at der var tændt op i brændeovnen, teen 
var lavet, yoghurten hældt op, og der var gaver på morgenbordet. Sædvanligvis er det mig, der laver te og 
tænder op, mens Anne Marie er i bad, og så bytter vi, så når jeg er i bad, sørger Anne Marie for yoghur-
ten med müesli og frugt. Men i dag var rollerne altså byttet om. Vi tog os god tid til at få pakket gaverne 
op, en flaske god cognac og to par bomuldsunderbukser, begge indkøb i SuperBrugsen i Fåborg. Det er 
vist efterhånden den eneste butik, sammen med Føtex, der er åben. Og en aviskiosk, som ingen aviser 
sælger. Jeg ved det, for jeg var inde for at købe en avis forleden dag, og kioskmanden sagde beklagende, 
at han ikke havde aviser. ”Det er en ren underskudsforretning”, sagde han. Det forstår jeg ikke helt, for 
jeg tror da, at mange mennesker køber noget mere, når de nu alligevel er i kiosken. Og så er de vel lige-
som vænnet til at komme i kiosken. Men hvad ved jeg, jeg har aldrig været kioskejer. Han havde i øvrigt 
heller ikke et bykort. Turist-info er jo lukket, vi har ingen printer og dermed intet bykort på papir, som det 
er rart at have, når man går rundt i en fremmed by. Men altså, et bykort var heller ikke med i hans kiosk-
sortiment. 

Jeg er nu lige så gammel som Joe Biden. Et par måneder yngre, men det har jeg sådan set altid været. Jeg 
er nogle år ældre end Donald Trump. Og knap så skør. Det har jeg vist også altid været. Knap så skør. 

Mine fødselsdage har været fejret på mange forskellige måder. De runde: 40 år. 50 år, 60 år og 70 år hu-
sker jeg tydeligt. En del af de andre er forsvundet i tågerne. Der er til gengæld andre, der har fæstnet sig i 
erindringen. Fødselsdagen i januar 1989, det samme år, som vi havde gjort os vældig upopulære over for 
et par børnefamilier, fordi vi Nytårsdag, meget tidligt, havde bedt deres børn om på en temmelig håndfast 
måde at slukke for Bamse og Kyllingen, har især gjort et uudsletteligt indtryk. Det var dengang, de frivil-
lige i Zambia havde anbefalet MS, meget kraftigt, om at lukke programmet i Lusaka og Kobberbæltet, 
hvor sikkerheden for de frivillige begge steder var uacceptabel. Det år faldt min fødselsdag på en lørdag, 
8. januar 1989, og jeg blev 46 år. Om formiddagen holdt vi et stormøde med alle Zambia-frivillige, hvor 
beslutningen var truffet. Ikke at MS skulle lukke, for det havde vi naturligvis ikke bemyndigelse til, men at 
vi anbefalede en lukning.  

Da det nu var min fødselsdag, og da vi boede i Lusaka, havde vi inviteret alle ud i vores hus om aftenen. 
Folk tog selv mad og drikke med. Godt gammeldags sammenskudsgilde. Det blev en festlig aften, for nu 
at sige det mildt. Der var rigeligt med mad og drikke og det var værdsat. På et tidspunkt syntes folk, at vi 
skulle danse. Nu var problemet, at vi ikke havde musik. Dengang var der ikke noget, der hed internet el-
ler streaming, så musik var noget, man fik fra en radio eller båndoptager. Vi havde en lille kortbølgera-
dio, et koncept som ikke er kendt i vore dage, men med sådan et lille apparat kunne man fange alle ver-
dens radiostationer. Der var dog ikke mange, der sendte dansemusik lige den lørdag aften. Så hvad 
gjorde vi så. Vi sang til dansen. Jeg husker med stor fryd, hvordan MS Administrator,. Jørn Kronow hed 
han, svang sin svenske hustru Birgitta i dansen, mens hans skrålede Calle Schewens vals. Flot lød det. Vi 
andre sang med så godt som vi kunne. Teksten var lige meget.  

Folk forsvandt pø om pø i løbet af natten. Hvordan vides ikke med bestemthed, men næste morgen, da vi 
stod op, fandt vi Morten liggende i dyb søvn under vores spisebord. 
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En mindeværdig fødselsdag. Der har været andre. Men lad det ligge lige nu. Dagen i dag har været en fin 
fødselsdag, selv om jeg gerne ville have haft mulighed for at vandre i Svanninge Bakker og Bjerge. Det 
kommer snart igen. 

Vejret var smukt til morgen. Det store bed med rododendron stod flot med sne. Det samme gjorde de 
kæmpestore grantræer. Fuglene fandt føden på fuglebrættet. Det er nu mest solsorte, men musvitter og 
andre småfugle kommer også forbi. De er sky og svære at få på kornet. 
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9. januar 2021 – Fibertræning 

Min fibersprængning har det godt, er i klar bedring. Jeg vovede mig ud for at se udsigten. Undervejs tog 
vi lige rundt om flaskecontaineren, så vi kunne komme af med bobleflasken fra gårsdagens fødselsdags-
kalas. 

DMI havde lovet solskin kl. 15.00. Det holdt ikke, så vi måtte ud i gråvejr endnu engang. Der var dog lidt 
huller i skyerne, men også sne i luften nogen steder.  

Vi bor lige ved siden af Fåborg Golfklubs 
bane i bakkerne. Den er meget smukt belig-
gende mellem kote 40 og 100. Det må give 
god motion at gå alle 18 huller. Golferne 
golfer alle dage og på alle tidspunkter. 
Også selv om det er koldt, og der er sne på 
banen. Husker en joke om en journalist, 
der er ude at interviewe et par golfere, og 
så spørger journalisterne, om de spiller hele 
året. ”Ja, ja”, siger golferne. ”Også om vin-
teren i snevejr?”, spørger journalisten. ”Ja, 
ja”, svarer golferne. ”Med røde bolde?”, 
”Nej da”, svarer golferne, ”vi har lange un-
derbukser på”.  

Nå, over til noget mere seriøst. Dagens gå-
tur blev på 1,4 km. Det gik fint med læggen. Det var godt at komme udenfor. Det er lidt kedeligt kun at 
sidde og kigge på fuglene, når man nu er vant til at være ude i naturen mindst en time om dagen. Der var 
så godt nok lidt variation i synet fra panoramavinduet mod syd. Der var 3 rådyr i den fjerneste ende af 
haven og et egern, endda et sort et af slagsen, i skoven mod vest. Solsortehannen ser ud, som om han har 
taget foderhuset til sig som sit eget. Han sidder nu hver dag inde i midten og mæsker sig, så der ikke er 
plads til småfuglene. 

Vi har altid vandret, ofte for at finde smukke udsigter. En af de flotteste udsigter, vi har været på sammen, 
er Mount Nyangani, det højeste punkt i Zimbabwe. Det ligger helt mod øst, lige på grænsen til Mozambi-
que. Toppen er 2593 over havet. Der er fine billeder fra toppen på Google Earth. Dog ikke de billeder, vi 
selv har taget. Man parkerer på en p-plads i vel omkring 1800 m højde, og går derefter meget stejlt opad 
til et forholdsvis jævnt stigende plateau. Det tager 3-4 timer til selve toppen, der ligger 40 m over det om-
givende moselandskab. Vi har været der mange gange. Da vi boede i Zimbabwe, havde vi mulighed for 
at leje en hytte lige neden for bjerget. Vi fik kendskab til stedet via en god ven, som kendte en person, 
der havde en bekendt, hvis onkel, eller var det tante, havde en niece, eller var det nevø, der ejede hytten. 
Hun var dyrlæge. Det har sådan set ikke noget med historien at gøre, men det er nu da rart at vide.  

Som sagt boede vi der tit. Det var et fint sted at tage gæster fra Danmark med til. Og det gjorde vi tit. Ny-
angani kunne bestiges fra den føromtalte p-plads, men man kunne også kravle op af den meget stejle 
vestkant, hvis man havde lyst til at få pulsen op i det helt høje leje. Det gjorde vi en enkelt gang, i øvrigt 
sammen med Ditlev, en anden af vores gode venner, som besøgte os både i Zimbabwe, Mozambique og 
Tanzania. 

En anden gang, vi besteg bjerget, denne gang alene, Anne Marie og jeg, havde vi taget en orienterings-
skærm med for at tage et billede på toppen af mig og skærmen. Det gjorde vi tit, tog et billede af mig og 
en skærm. Det blev sendt hjem til mine gamle o-venner i Horsens, med hvem vi havde en aftale om at 
sende billeder hjem af en orienteringsskærm fra eksotiske steder. Da vi denne gang var på toppen af Ny-
angani med den helt fantastiske udsigt ud over den vestlige del af Mozambique og den østlige del af Zim-
babwe, tog vi skærmen ud af rygsækken, hvor vi en passant havde mad og vand med, det skal man have 
i troperne, og begyndte af stille op til et still-billede af en o-løber med skærm på toppen af verden, eller i 
hvert fald Zimbabwe. På samme tid var der dukket en familie op, som vi havde fulgtes mere eller mindre 
med på stigningen op til toppen, far og mor og to børn, en af hvert køn, og da de så, hvad vi var i gang 
med, spurgte de, om vi var orienteringsløbere. ”Oh yes”, sagde vi. Jamen, det var de da også, sagde de 
så. På klingende sydafrikansk. Det viste sig, at de var fra Johannesburg og ivrige o-løbere. Vi fik en god 

Golfere golfer på golfbanen i Svanninge 
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lang snak om orientering. Mærkværdigt lige at møde en o-familie på toppen af Nyangani i et land, hvor 
der i øvrigt ikke var en eneste orienteringsløber. Eller rettere, det var der jo, en enkelt, undertegnede. 

Den lille fine hytte, som vi boede i, lå lige uden for Nyanga National Park. Her var der mange fine stier at 
vandre på. Og mange fine udsigter. En af stierne gik langs en lille, temmelig bred, bæk med en stærk 
strøm. Her var det, at Anne Marie engang ville hoppe over bæk ved at springe ud på en sten midt i bæk-
ken, og derefter springe videre ind på bredden på den anden side. Det gik fint med at springe ud fra bred-
den mod stenen i midten af bækken, men det gik ikke så godt med at lande sikkert på stenen, så dels blev 
hun meget våd og dels, var der var værre, forstuvede hun sin fod. Ikke alvorligt, men nok til, at hun skulle 
have meget støtte til at humpe hjem. Det var naturligvis så langt væk fra hytten, som vi kunne komme, en 
5-6 km vel sagtens. Hjem kom vi, og efter en kort rekonvalescens var Anne Maries fod så god som ny,  

Hytten var vores ferie favoritsted, mens vi boede i Zimbabwe. På terrassen kunne man sidde i timevis og 
beundre det flotte bølgende landskab i Eastern Highlands, navnet på den østlige del af landet, eller sidde 
og kigge ned på den ørreddam, der lå lige neden for hytten, og hvor vi kunne få ørreder til en rimelig 
pris. 

Det var i 1990’erne, før Præsident Mugabe gik bananas og ødelagde landets økonomi. Gad vide, om ste-
det stadig eksisterer, og om dyrlægen, hyttens ejer, stadig er dyrlæge i Harare, og om der overhovedet er 
nogen dyr at være dyrlæge for. 

Måske skulle vi tage en tur derned, når vi engang er færdige med at nomadisere i Danmark. 

Tilbage til dagen i dag. Min læg kunne lige klare at gå op til udsigtspunktet ved enden af golfbanen. Her 
er den helt fabelagtig udsigt til det fynske øhav, Svanninge Kirke. Langt ude i horisonten kan man skimte 
Horne Kirke, der er Fyns eneste rundkirke. Vist endda den eneste rundkirke uden for Bornholm. 
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11. januar 2021 – Wildlife i haven 

Dagene går, fibersprængningen heles langsomt. Jeg bliver dog mere mobil for hver dag. I går blev det en 
tur på 2,8 km, i dag 4.1 km. Uden problemer. Med den forbedringshastighed kan jeg gå til Svendborg 
inden ugen er omme. Det er for tidligt at løbe. I går løb Anne Marie. Alene. Samme tur som jeg gik i dag. 
Hun klagede lidt over, at det var for kort. Det er godt nok. Hendes ankel er nu helt i orden.  

Lørdag flytter vi til Pøt Strandby, der ligger lidt nord for Juelsminde ud til Kattegat. Der er vel et par hund-
rede meter til stranden. Måske skulle man tage vinterbadning på programmet? Jeg tvivler. Vandet skal 
helst være mindst 28 grader, hvis jeg skal svømme i det. Seneste gang, jeg var i bølgen blå, var til niece 
Berits 50-års fødselsdag. Den fejrede hun i 2016 på Sri Lanka, hvor hun havde været udstationeret for en 
snes år siden. En af hendes gamle Lanka-venner har et sommerhus, som hun havde fået lov at låne, med 
kok og gartner og vagtmand og svømmepøl og privat strand ved Det Indiske Ocean. Vi var blandt de ud-
valgte, der var inviteret med, og her var jeg ude at svømme i oceanet. Men i Danmark er det for koldt. 
Kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været i den danske friske strands bølgeskvulp. Det har i hvert fald 
ikke været i dette århundrede.  

I dag havde vi besøg af tre rådyr. De stod 
lige så fredeligt og åd af rododendronbu-
skens blade. Ikke sikker på, at husets ejere 
vil synes om det. På den anden side er det 
en imponerende stor rododendronbusk, 
så et par blade fra eller til betyder vel ikke 
så meget. Vi nød synet af rådyrene, og rå-
dyrene nød bladene, og så er alt jo vel. 

Det er ellers ikke meget wildlife, vi ser for 
tiden. Der var et sort egern forbi i går, og 
så de tre rådyr i dag. Det er ikke meget. 
Fugle er der heller ikke mange af, ud over 
solsorte og musvitter. PÅ min gåtur i går 
så jeg en bette rødkælk i en busk ved 
golfbanen. 

Det er andre forhold end i Luangwa Val-
ley. Det var her, vi holdt Nytårskalas i 
1989. Siden har vi været der mange 
gange, senest både i 2014 og 2015. Det 
har aldrig skuffet os. De sidste gange blev 
vi venner med en Leopardhun med unger. 
Hun hed Alice, og vi så hende både i 
2014 og 2015. Begge gang boede vi på 
Chinsombe Lodge, der ligger helt ned til 
Luangwa floden. Den danner nationalpar-
kens grænse, så det er blot at krydse flo-
den, så er man i parken. Det gjorde vi 
hver morgen kl. 05.55 i lodgens egen 
båd, så vi kunne være på plads i parken 

ved åbningstid kl. 06.00. Alice holdt som regel til i et buskads tæt på landingspladsen, så vi som regel de 
første, der kunne nyde synet af Alice og hendes unger. Der ligger en anden lodge inde i parken, men 
temmelig langt fra stedet. Så selv om man her starter bilerne op kl. 06.00, og det gør man hver morgen, 
så var der langt til Alice og ungerne. Alice var ret ligeglad med, at vi sad og så på hende. En morgen kom 
hun hjem med en bavian, hun havde snuppet til sig selv og ungerne. Flot syn. Tror det var samme dag, vi 
så en hejre fange en slange og sluge den. Vores guide fortalte os, at var et sjældent syn. Han havde hørt 
om det, men aldrig selv set det. Nu havde han. 

Men her, i Svanninge Bakker og Bjerge, er det småt med wildlife, så vi glæder os hver gang, der dukker et 
rådyr eller egern op. 
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13. januar 2020 – På landevejen igen 

Anne Marie havde en tandlægeaftale i går eftermiddag. Det havde jeg sådan set også. Min kom i stand, 
fordi Anne Marie skulle have forberedt en ny krone. Jeg skulle blot have foretaget det årlige tjek. Det 
kunne vi så lige godt gøre samtidig. Og samme sted. I al den tid, vi boede i hovedstaden, har vi brugt den 
samme tandlæge. Hun har klinik på Christmas Møllers Plads. Man skal ikke skifte tandlæge, som man 
skifter skjorte, og da vi har gode erfaringer og god tillid til vores tandlæge på Christmas Møllers Plads, 
måtte vi jo på landevejen for at få gjort noget ved vores tænder.  

Da vi nu alligevel skulle til byen, fik Anne Marie aftalt et læsegruppemøde samme aften. Altså i går aftes. 
På Amager Fælledvej. Det nærmeste sted at bo ville være Radisson Blu, så det blev booket.  

Vi sadlede hybriden op i går formiddag. I god tid, så vi også kunne nå at købe ind i Irma, grød, vand, vin, 
chokolade. Vores gamle Irma på Finsensvej. Drogisten lige over for skulle vi også lige handle i. 

Vejret var flot på hele turen. Højt, klart solskin, lige i øjnene på chaufføren. Det var mig. Vi kom til Irma 
på Frederiksberg uden problemer af nogen art. Fik handlet, startede op igen, og var glade og fro på vej til 
Christianshavn, da vi kom i tanke om, at vi havde glemt Drogisten. Vende om igen. Finde tilbage til Fin-
sensvej, parkere på Irmas p-plads, som vi havde forladt et kvarters tid i forvejen, Anne Marie over at 
handle, jeg holdt bilen varm, og så kunne vi endelig bevæge os mod Christmas Møllers Plads. 

Vi havde ikke taget regntøj med. DMI forudsagde tørvejr, endda sol. Det holdt, lige til vi parkerede på 
Vermlandsgade. Dryp, dryp, og mere dryp. Anne Maries tandlægebesøg ville vare længere end mit, så vi 
havde en aftale om at mødes ved bilen en times tid efter, at vi havde sat fod i klinikken, Jeg tænkte, at jeg 
kunne gå en lille tur ved voldene. Her har vi et o-kort, som vi bl.a. har brugt til at undervise og under-
holde en gruppe spejdere med for et par år siden. Jeg vidste, at man kunne gå ned i haveforeningen og gå 
en tur ud langs voldgraven, for det havde vi gjort, da vi underholdt den der spejdergruppe. Det kan man 
også. Fra 1. maj til 1. september. Ellers lukket for adgang. Så det blev lidt gåtur fra vest mod øst og senere 
fra øst mod vest ad Vermlandsgade. Det dryp, der havde været før tandlægebesøget, var i mellemtiden 
gået over til kraftig regn med slud, så jeg fortrak så hurtigt som muligt til bilens varme indre. Anne Marie 
sad stadig med kæben åben i tandlægestolen, men færdig blev hun da, og sluttede sig så til mig i bilen. 
Nu gik det mod Radisson Blu. 

Her viste det sig, at vi var blevet opgraderet til et Premium Room på 21. etage. Vi havde faktisk bestilt et 
Superior, men nu blev det altså til et Premium. Med en fabelagtig udsigt ud over byens tage. Selv Ung-
domsøen kunne skimtes i det fjerne. Og Enhjørningens Bastion lå lige neden for vores vindue på 21. 
etage. Enhjørningens Bastion har vi brugt til Metr-O Cup, Amager OK’s årlige byorienteringsløb, både i 
maj 2019 og i august i 2020, da corona-restriktionerne tillod den slags aktiviteter. 

  

Udsigt fra 22. etage på Radisson Blu 
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Når man sådan bevæger sig i flere timer, nå, flere 
og flere, det tog ikke mere end et par timer at 
komme fra Højbolund til Finsensvej, så får man 
jo mulighed for at udveksle erindringer. Denne 
gjaldt det tænder og tandlægebesøg. Anne Marie 
og jeg har forskellig baggrund. Begge fattige. Jeg 
er dog fra byen, Anne Marie fra landet. Fra Un-
dersted i Vendsyssel. Jeg er fra Horsens Vestby. 

Jeg startede i 1. klasse på Tordenskjoldsgade 
Skole i Horsens den 1. april 1950. Yep, det er 
rigtig nok, det var den 1. april. Året efter havde 
man ændret starten på skoleåret til august, så jeg 
gik faktisk i 1. klasse i 15 måneder, fra 1. april 
1950 til slutningen af juni 1951. Derefter fulgte 
af en lang sommerferie, hvor solen skinnede hver 

Mere udsigt fra 22. etage 
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eneste dag, og vi ikke lave andet end lege i gården og spille bold på Vestergade Sportsplads, hvor Hor-
sens Cricketklub trænede og spillede kampe om søndagen. Men det er en helt anden historie. 

Anne Marie blev født i 1952. Da gik jeg i 2. klasse. Anne Marie startede i 1. klasse i Understed Skole i 
1959. Dengang gik man kun i skole hver anden dag i Understed Skole. Det ændrede sig i 1960, da man 
havde fundet ud af, at det ikke var holdbart. Resten af hendes skoletid gik hun i skole hver dag. Da Anne 
Marie startede i skolen, var jeg færdig med Mellemskolen. Det var på Ryesgade Skole. Tordenskjoldsgade 
Skole havde ikke Mellemskole og Realskole, så her gik jeg kun til 5. klasse. Jeg var egentlig parat til gym-
nasiet, mine karakterer var høje nok, men Horsens havde kun ét gymnasium, Statsskolen, og her tog man 
først sine egne elever, uanset at de ikke havde så høje gennemsnit som ansøgerne fra byens almindelige 
folkeskoler. I princippet blev man optaget efter den karakter, man havde opnået ved Mellemskoleeksa-
men. Men altså, det gjaldt ikke Statsskolens egne elever. Jeg kan huske, at jeg blev noget fortørnet, da jeg 
fandt ud af, at én af mine FDF-kammerater var blevet optaget i 1.g, selv om han havde betydeligt lavere 
karaktergennemsnit end mig. Gjorde man en teenage-knægt fortræd? Ja, absolut. Så meget endda, så da 
jeg året efter ved Realeksamen havde endnu højere gennemsnit, og de ville have været tvunget til et op-
tage mig, gad jeg ikke igen søge om optagelse. Det er rigtigt, man søgte om det. I mellemtiden havde jeg 
fundet ud af, at det ville tager mig kortere tid at blive færdiguddannet skolelærer ved at gå direkte på se-
minariet, end omvejen om gymnasiet. Det havde nok også indflydelse på beslutningen. Men det er også 
en helt anden historie. 

Men tilbage til tandlægen. På Tordenskjoldsgades Skole i 1950’erne havde man tandlægeordning. Det 
havde man sikkert på alle kommunens skoler dengang. Jeg husker det ikke. Det var jo en god socialde-
mokratisk ledet kommune, hvor man bekymrede sig om befolkningens helbred. Tordenskjoldsgades 
Skole havde ikke en tandklinik. Det havde man på Ryesgade Skole, som jeg flyttede til i 1. mellem. Og 
fik lærer Andersen til dansk. Men det er helt, helt anden historie. 

Horsens Kommune havde en aftale med kommunens tandlæger, så alle skolelever fra en skole uden 
tandklinik kunne få tjekket deres tandlægetilstand et par gange om året. Det foregik sådan, at vi fik en tid, 
og så gik vi et par stykker af os sammen til tandlægen inde i byen. Jeg tror, vores tandlæge havde klinik i 
Borgergade. Det er sådan set lige meget. Det interessante er her, at vi fik mulighed for at gå en tur ind i 
byen, i skoletiden, på egen hånd, for at gå til tandlæge. Vi plejede at være en 2-3 drenge sammen. Det 
tog rigtig lang tid at gå til byen og tilbage til skolen. En af dem, jeg fulgtes med, var søn af en bagerme-
ster. Finn, tror jeg, han hed, altså sønnen. Faren ved jeg ikke. Tilfældigvis var det sådan, at Finns fars ba-
gerforretning lå på vejen mellem tandlægen og skolen. Kanske, at det måske bare var sådan, at vi fik ba-
gerforretningen til at ligge på vejen. I hvert fald gik det altid sådan, at vi lige skulle ind om bagerforretnin-
gen, på vej tilbage til skolen. Det er mange wienerbrødsstykker, Finn og jeg har sat til livs efter tandlæge-
besøget. 

De goder tandlægebesøgstider stoppede, da vi kom i 1.mellem på Ryesgade Skole. Her var der tandklinik 
på i skolens kælder, og så var det slut med bagerbutik-besøg på vejen tilbage fra kælderen til stue-etagen. 

Anne Maries tandlæge-erfaringer er helt anderledes. Selv om de er 10 år senere end mine. I Understed 
Skole var der ingen tandlæge-ordning. Det var selvfølgelig også en god Venstre-kommune, hvor man selv 
kunne betale. Havde man penge, altså. Det havde de fattige små bønder med 12 børn sjældent. Så Anne 
Marie kom aldrig til skoletandlæge. Heldigvis er hun begunstiget af særdeles stærke og sunde tænder. 
Har indtil nu aldrig været udsat for en rodbehandling. Det er ikke rart. Ja, altså, det er da rart ikke at have 
været udsat for en rodbehandling. Kan jeg sige med meget stor erfaring i rodbehandlinger. 

Dagen i dag startede med, at vi hentede vores morgenmadsbakke i lobbyen på Radisson Blu, Restauran-
ter er jo omfattet af lock-down, så de kunne ikke tilbyde morgenbuffet. Det har man løst ved at lave en 
morgenmadsbakke, som man selv henter og bringer og til værelser og her fortærer. Det virker fint. Man 
må sno sig, sagde ålen. 

Vi kom hjem til Højbolund midt på eftermiddagen, i tide til en vandretur i bakkerne. Det blev til 5,2 km. 
Mit ben har det fint. DMI havde lovet sol kl. 15.00. Det blev sne. Men vi har et fint regnsæt. 
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14. januar 2020 – Svanninge Bakker klædt i sne 

Det havde sneet i nat. Der lå nok sne på bakkerne på golfbanen, til at de skiløberne kunne få sne under 
brædderne. Det fik de. 

Det var en utrolig flot morgen. Anne Marie løb en lang tur, mens jeg gik en kortere. Jeg havde kameraet 
med. Det var ikke nogen dårlig ide. 

Og så lykkedes det endelig for alle partier at blive enige om, hvordan de skulle stille sig til en rigsret mod 
Inger Støjberg. Det endte naturligvis med det eneste rigtige udfald. Mærkværdigt, at det skulle så lang tid. 
Det bliver spændende at følge. 

Her i bakkerne går vores ophold på sidste vers. Vi laver restemad i dag og i morgen, og drikker restevin, 
så vi har så lidt med i bilen som muligt, når vi lørdag formiddag vinker farvel til Højbolund 30. Det har 
været et meget fint ophold. Bortset fra min fibersprængning, som stadig giver mig lidt problemer. Det skal 
nok gå over med tiden. 

 

  

De sneklædte Svanninge Bakker 
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15. januar 2021 – Vi har pakket bil 

Sidste vandretur i bakkerne for denne gang gik ned til flaske- og papautomaterne med overskudsvarer og 
derefter op ad Bjergevej ved siden af golferbanen, hvor et par vintergolfere vintergolfede. Det så koldt ud. 
Det var nok også. Der var frost. 

Min fiber i læggen er ikke helt i orden, så det blot en lille tur op til udsigtspunktet for at nyde udsigten 
endnu engang ud over det sydfynske øhav. Flot var det. Nogenlunde klart vejr. Frost, som sagt. 

Resten af dagen gik ned pakning, Bagagerummet er fyldt, cyklerne er hængt på cykelhængeren. Resten 
venter med at blive pakket til i morgen tidlig. 

Vi følger rigtig godt med i, hvad der sker i verden. Nu skal både Trump og hende tyskerne kalder for 
Trumpine, for en rigsret. I øvrigt glimrende betegnelse, tyskerne har fundet på. Det bliver spændende at 
følge. Jer er fuld af beundring for Inger Støjberg. Selv efter hun kan se i øjnene, at hun får en rigsret på 
halsen, fortsætter hun ufortrødent med, jeg vil ikke sige lyve, for det er et stort ord, at omgå sandheden 
særdeles fleksibelt. Fantasien kender ingen grænser. Og fantasifuld er hun.  

Her på matriklen kom skovskaden på besøg. Sammen med gærdesmutten, musvitterne og solsorten, selv-
følgelig. Det var en fin dag i det lille fine, hyggelige hus i bakkerne. I morgen flytter vi, men vi kommer 
tilbage i maj, 
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16. januar 2021 – Vi er flyttet til Jylland 

Helt efter planen fik vi i går pakket bilen i tide til at kunne forlade det lille hyggelige hus i skoven. Det 
har været en perfekt ramme om vores ophold i Svanninge Bakker. Vi har jo booket huset igen i hele maj 
måned, og på det tidspunkt håber vi, at det bliver muligt at besøge museer og slotte og borge og kirker og 
alt det andet, som Sydfyn byder på. Vi har også planer om en god gang ø-hop med cykel. Mon ikke fær-
gebilletter til de danskes øer igen i år bliver gratis. Det håber vi, og så tager vi cyklerne med om bord. 

Når man flytter fra feriehus til feriehus, er man underlagt reglen om, at man skal være ude af det hus, 
man flytter fra kl. 10.00, men først kan komme ind i det hus, man flytter til kl. 15.00. At køre fra Svan-
ninge til Pøt Strandby ville tage i underkanten af 2 timer, så vi havde mindst 3 timer til andre fornøjelser 
end landevejskørsel. Vi havde kunnet se Fyns eneste rundkirke, Horne Kirke, fra de forskellige udkigs-
punkter i bakkerne, i det fjerne, oppe på en bakke, men ganske tydelig. Vi har den endda også på bille-
der. Den skulle være interessant at besøge, og det var den absolut. Vi var lidt heldige, for der var ingen 
kirkelige handlinger, selv om det var en lørdag. Der kunne da godt have nogle fynboer, der skulle giftes, 
men måske er giftelysten ikke så stor hos fynske karle og møer i disse corona-tider, så vi havde kirken for 
os selv. Det er en smuk kirke og derfor et fint besøg. Men vi kunne nu ikke bruge alle 3 timer til kirkebe-
søg.  

Horne ligger ikke langt fra Bøjden, hvorfra fær-
gen sejler til Fynshav på Als, så vi tænkte, at vi 
kunne køre de 7-8 km længere ud ad landevejen 
mod Als og se på færger. Da vi nærmede os, så 
vi en afmærkning til noget, der hed Bøjden Nor. 
Nor plejer at være et område med vand. Nors-
minde er et andet eksempel. Eller også betyder 
det ”til minde om Nors”, som min FDF-leder hed 
i 1950’erne. Ja, det gjorde sådan set senere. Han 
havde i øvrigt en købmandsforretning på hjørnet 
af Borgergade og Havneallé, og den var kendt 
for i kælderen at have mindst et eksemplar af et-
hvert kendt dansk ølmærke på den tid. Der var 
godt nok heller ikke så mange dengang som i vi 
vore dage. Men alligevel, der var mange øl på 
lager. Jeg har set det selv og også smagt nogle af 
dem, da jeg blev gammel nok til at blive invite-
ret i kælderen hos Købmand Nors. Det var et 
sidespring, tilbage til Bøjden Nor. 

Vi så som sagt afmærkningen til venstre, men 
fortsatte i første omgang ligeud, og så skal jeg el-
lers lige for, at der var ænder in Bøjden Nor. Et 
par tusinde godt og vel, de fleste troldænder, 
men også Bjergænder og svaner og måger. Nåh 
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ja, de to sidste er godt nok ikke ænder, men 
de var der alligevel. Og de såmænd nok også 
ligeglad med, om de var ænder. Vi nåede ud 
for enden af vejen, men kom uheldigvis til at 
køre ind i opmarchbåsene til Bøjden-Fynshav 
færgen. En (måske) ikke helt lovlig vending 
gjorde dog, at hybriden snart efter var på vej 
væk fra færgelejet. Vi stoppede og kigge på 
ænder et stykke tid, inden vi fortsatte ud ad 
vejen mod Bøjden Nor. Et par hundrede meter 
længere fremme gjorde vi igen holdt for at se 
på fugle. Denne gang var det et par tusinde 
bramgæs, der gladeligt var i gang med at fou-
ragere på marken lige ved siden af vejen. Det 
er et flot skue, når en flok bramgræs sætter af 
på samme tid, tager en rundflyvning og vender 
tilbage med benene forrest. ”Naturens jetja-
gere” kalder jeg dem.  

Nu viste det sig, at Fugleværnsfonden siden 
1982 har ejet området omkring Bøjden Nor. 
Der er anlagt et par p-pladser, der er informa-
tionstavler, en trampesti, og et par fugleskjul, 
hvor man kan stå ugenert og se på fugle. Vi 
tog turen ned ad trampestien helt ned til kan-
ten af Sydfynske Øhav. Her ville vi følge stran-
den, stenet, bøvlet, vanskelig at gå på, men 
det gik. Vi troede, vi kunne gå rundt. Det 
kunne vi ikke. Efter en kilometers penge på 
den stenede, vanskeligt passable strand nåede 
vi til en brusende flod, som vi inspicerede 
grundigt og længe, indtil vi besluttede, at vi 
ikke kunne springe over, og at vi heller ikke 
kunne fylde sten i, så vi kunne komme videre. 
Der var en familie på den anden side af floden 
med et par børn. De havde de n rette størrelse, 
så jeg ovevejede kortvarigt, om ikke vil kunne 
bede dem at lægge børnene ned på tværs i flo-
den, så vi kunne gå tørskoet over. Det blev 
ved overvejelserne.  

Vi måtte vende om, gå tilbage ad den samme 
trampesti ved marken. Vi tjekkede lige de to 
fugleskjul. De havde det fint. Lidt længere 
fremme havde bramgæssene flyttet sig til en 
ny mark, nu ganske tæt ved trampestien. 
Endnu engang nød vi synet af flyvende, spi-
sende, drikkende og skøjtende bramgræs. Der 
var is på vandet, så en del gæs havde bøvl 
med at stå fast. 

Herefter gik det mod Pøt Strandby, hvor vi an-
kom inden solnedgang. 

  
På fugletur ved Bøjden Nor 
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17. januar 2021 – Vi kigger os omkring 

Det er blevet søndag, og vi har en hel del ting, der blot ligger så godt som urørt efter gårsdagens flytning; 
rullekufferter, tasker, rygsække (små og store), køkkenudstyr, olie, eddike, sukker, mel, krydderier, salt og 
peber m. fl., tøj (både rent og snavset), sko, toiletsager, madvarer (både frost og optøet, men dog kølige, 
da det har ligget i bagagerummet), rengøringsmidler, håndklæder og viskestykker, en kasse med bøger 
(nogle læste, andre ikke), medicin, et par flasker vin, en rest cognac fra min fødselsdag, hovedpinepiller, 
kamera, kikkert, Mac’er, iPhones og iPads, blyanter og kuglepenne, papir indkøbsnet og -plasticposer 
(Brugsen, Irma, Frederiksberg Bibliotek, Verdens Børn m.fl.), tørresnor, schweizerkniv, skruetrækker og 
andet småværktøj, plastickasser (nogle med indhold, andre allerede tømte), foldere og magasiner, kort og 
lignende fra turistkontorer, som vi har konsulteret (Rømø, Sønderborg, Augustenborg, Bryrup, Mols, Tå-
singe, Juelsminde, men ingen fra Fåborg, der var corona-lukket, og nøglen blev udleveret fra Sparkøb-
manden i Horne, som ikke havde turistbrochurer på lager) og en hel del andre småting, det vil føre for 
vidt at nævne eller opliste. 

Med andre ord: vi rydder op, lægger på plads, fylder skuffer og skabe og gør langsomt huset i Pøt 
Strandby 350 til vores hjem. Det indebærer også, at vi flytter rundt på møblerne. Jeg ved ikke, hvad folk 
tænker på, når de møblerer sommerhuse, men det er i hvert fald ikke det samme som os. Ikke fordi, jeg 
mener, at den måde, vi stiller møbler op på, er den rigtige. Der er vel ikke noget, der hedder rigtig opstil-
ling. Der er et par hvilestole, som er gode at sidde i og se håndbold, så nu står de med front mod televisi-
onen. En 2-personers lænestol i blødt imiteret kernelæder står til gengæld umotiveret op mod en væg. 
Men her står den da egentlig meget godt. Den er for så vidt god nok til en eftermiddagslur. 

Vi har naturligvis også fået opstillet 2 arbejdsstationer med vores Mac’er og mus og strømforsyning. Vi 
har ingen printer med, men det går egentlig forbavsende godt uden printer. Nu har vi vænnet os til at 
lave indkøbslister på mobilen, printe som pdf og gemme i dropbox. På sin vis meget bedre. At spare pa-
pirprint er godt for miljøet, og pdf-print i dropbox er til rådighed på alle vores devices (moderne nudansk 
for elektroniske enheder), i modsætning til papirprint, som vi har det med at glemme, hvor vi har lagt, og 
det er ikke alle steder i landet man har containere til papir. Eller også har man til papir, og så har man 
ikke til pap, som det er tilfældet her i Pøt Strandby.  

Papirfri print er i de fleste situationer godt nok, det er sværere at vænne sig at scanne dokumenter med 
mobilen. Vi har dog et problem med o-kort. Det er lidt træls at løbe rundt i en skov med et kort på iPad 
eller iPhone. Her savner vi et papirprint.  

Og så blev det frokost. Og alt var godt. 
Så godt, at vi bag efter tog en lille van-
dretur rundt i området. Ned til stran-
den, hvor der både er en badebro og et 
par store rør med rindende vand med 
udløb i vandkanten, samme sted som 
badebroen startede. Jeg mener nok, at 
det er regnvand, mens Anne Marie er 
mere skeptisk. Det så rent ud, men det 
skal man selvfølgelig ikke lade sig narre 
af. Det var bidende koldt, så vi skulle 
ikke i vandet. Der var i øvrigt en fin ud-
sigt ud over As Vig, som vigen hedder. 
Langt ude i det fjerne kunne vi se Ende-
lave. 

Vores hus ligger lige ved siden af Sønderby Skov, så efter strandturen blev det skovtur. Her fandt vi min-
sandten en afmærket sti. Det viste sig at være ”Kyststien Snaptun-Juelsminde”. Vidste ikke, at den fandtes. 
Det ved vi nu. Hele turen er 14 km. Vi gik kun en lille del, gennem skoven, hen til det næste sommerhus-
område. Det er vist Sønderby. Nu vendte vi om og gik hjem, ikke samme vej, for vi havde et kort på tele-
fonen, som vi kunne gå efter. Det er godt nok ikke alle stier og spor, der er med på kortet, men vi fandt et 
spor, som vi kunne se stødte til en sti, der var med på kortet, så det spor fulgte vi, og ganske rigtigt, snart 
var vi på en sti på kortet, eller rettere, vi var på en sti i skoven, som var på kortet. Men det er jo alt for 
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langt og klodset at skrive. Kortet er i øvrigt ét, vi selv har tegnet med velvillig teknisk hjælp af MapMagic, 
der er et fabelagtig godt værktøj til brug for korttegning. 

Og således gik søndagen med store og små gøremål og vandretur og kortlæsning og sti-finding. En del 
stier var noget smattede, og hvis de ikke var smattede, var de glatte. Temperaturen lå lige på nul grader. 
Bortset fra en flok flotte forbiflyvende svaner, så vi ingen fugle. Men mon ikke de dukker op, når frosten 
forsvinder. 

Og nu er vi så på plads. I et typisk dansk sommerhusområde med 300-400 huse, placeret på små plots 
med hække omkring. Bøgehække, ikke liguster, men de har samme funktion. De steder, vi hidtil har boet 
siden september, har der været fine udsigter fra huset, til fugle, til både, til gårde, til skov, til øer, til lands 
og til vands. Her er der udsigt til sommerhuse. Men selv om selve sommerhusområdet er lidt kedeligt, er 
der ikke langt til stranden med den fine udsigt ud over vigen. Og Snaptun er ikke langt herfra, med en fin 
udsigt til Hjarnø og Horsens Fjord og sejlbåde i havnen og Havne-Caféen (lukket), så mon ikke der er ud-
sigt til mange fine udsigter de næste fire uger. 

 

 

  

As Vig med udsigt mod Hundshage 

Svaner over bugten 
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20. januar 2021 – Vi har været i byen 

Vi havde for lang tid siden besluttet, at når vi kom til Pøt, ville vi seriøst kigge os omkring på boligmarke-
det i Horsens. Det gik mandag med. Ud over at kigge på fugle i haven.  

Mandag formiddag så vi på et lille rækkehus i et helt nyt kvarter nord for Bygholm Sø. Det syntes vi godt 
om, så det tænker vi da på at købe.  

Vi har faktisk også fået tilbudt at leje et rækkehus i Egedal, 5 km uden for Horsens i en lækker ådal, med 
en fin udsigt til Hansted Kirke. Det er også vældig interessant. Da vi i sin tid havde besluttet, at vi ville 
flytte til Jylland, tog vi et par dage til Silkeborg og så på lejeboliger. En af fremviserne fortalte, at de også 
havde en række rækkehuse i Egedal, så på vejen hjem fra Silkeborg tog vi rundt for at se nærmere på for-
holdene. Det brød vi os godt om.  

Da vi i juni var en lille uges tid i 
Knebel for at være med til fejre Bo-
dil’s fødselsdag, den samme Bodil, 
som vi også fejrede jul med, tog vi 
igen et par dage til Egedal. Her bo-
ede vi på et B&B i Rådved, lækkert 
sted, fint solskinsvejr, hytten mini-
mini, men alt var der, køkken, bad, 
toilet, sovepladser, spisebord, ter-
rasse, endda med gasgrill, terrasse-
møbler og fuglefløjt i haven. Når 
man skulle på toilettet, skulle man 
ganske vist pakke noget af køkken-
bordet sammen, men det kunne 
man godt vænne sig til et par dage. 
En rigtig Hobbit-hytte. Vi kiggede 
igen på rækkehusene i Egedal og 
blev enige om, at her ville vi da godt 
bo. Der var blot den lille hage ved 

det, at der var venteliste, og vi var 
nummer ca. 30 på listen. Vi tjekkede en gang imellem i løbet af efteråret, hvordan det gik med fraflytnin-
gen fra Egedal. Det gik overhovedet ikke. Folk blev boende. Så vi havde egentlig opgivet at få mulighe-
den de første par år eller tre. Men nu kom udlejeren altså tilbage i sidste uge og spurgte, om vi stadig var 
interesserede. Det var vi da. Mandag eftermiddag gik derfor med at kigge på rækkehuset i Egedal. Nu har 
vi altså to options. Det er ikke let at skulle beslutte. 

Tirsdag gik med en tur til København. Anne Marie skulle have guld i mund. Altså en ny permanent krone 
i stedet for den midlertidige krone, hun havde fået sat på kindtanden for en uges tid siden. Anne Marie 
skulle også lige aflægge et besøg hos Anne, en gammel veninde hun har siden Dignity-tiden. Så vi måtte 
ud af sengen på et ukristeligt tidligt tidspunkt for at nå til København inden kl. 12.00. Vi nåede det fint. 
Anne Marie fik aflagt besøg og fik en ny guldkrone. Måske skulle jeg til at kalde hende Dronning Anne 
Marie. Nåh nej, det går ikke, sådan én er der jo i forvejen. Hun er ganske vist ikke længere dronning over 
Grækenland, der var vist noget med, at manden, hed han Konstantin, kom til at støtte de forkerte genera-
ler, og de måtte i eksil i et andet land. Hvis jeg husker ret, var det Småbritannien. Dengang hed det nok 
Storbritannien, men det er det jo ikke mere efter Brexit.  

Vi startede tilbageturen fra Christmas Møllers Plads kl. 15.00, satte hybridens gps til Pøt Strandby og satte 
af. Det regnede, det var diset, og tåget, og det blev værre og værre. Senere blev det mørkt. Og stadig tå-
get. Alt gik alligevel fint indtil Horsens Syd-afkørslen. Ja, her gik det sådan også fint nok, vi fulgte blot 
gps’ens instruktioner. Tågen var tyk, så det var nok også det bedste. Så var det altså, at gps’en besluttede 
at tage en smutvej igennem en lille landsby i udkanten af Horsens. Indrømmet, den var kortere end den 
vej, jeg egentlig med mit mangeårige kendskab til Horsens ville have taget, men der var tyk tåge, så jeg 
tænkte, at det var nok var bedste at følge gps’en. Det var det ikke. Min gps og jeg er ikke de bedste ven-
ner. De fleste gange er det gps’en, der er den klogeste. Det var det ikke denne gang. 

Hobbit hytten i Raadved 
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Vi trillede nu rundt i tæt tåge på Tyrsteds små landsbyga-
der, forbi kirken, det så vi godt nok ikke, men den var der 
vist, alle veje manglede afstribning, der er heller ikke fortov 
i Tyrsted, men fremad gik det da, godt nok langsomt, men 
dog fremad, lige indtil Søndrevej skulle slutte sig til Nordre-
vej. Her havde gps’en glemt at tjekke en vigtig detalje, her 
var der en afspærring af de velkendte rødhvide, tværgående 
brædder på stolper. Jeg tror såmænd, jeg kunne have kørt 
igennem, men jeg ikke sikker på, at min hybrid ville have 
syntes om det. Så der måtte vendes. Der var ganske vist 

ikke en vendeplads, det var tilsynela-
dende en ny afspærring, og en vende-
plads havde man måske tænkt på, men 
endnu ikke fået etableret. Der var heller 
ikke et skilt med blind vej, så hvordan 
skulle gps’en og jeg vide, at vi ikke 
kunne slutte os til Nordrevej lige her.  

Nå, men altså, vende om på en smal 
villa-landsbyvej i tæt tåge burde vel ikke 
være et problem. Det var det heller ikke. 
Tilbage igen af Søndrevej, helt hen til 
Tyrstedvej, næsten samme sted som vi 
startede på landsbygadekørslen, og kort 
efter kom vi så ind på Nordrevej. Den 
var lige så smal og uden hvide striber, 
fortove eller andet, der kunne fortælle 
en, om man stadig var på vejen. Det 
kunne man selvfølgelig høre. Og tågen 
blev tættere og tættere.  

Efter en evighed, sådan føltes det, nåede 
vi ud på Bollervej på vej til Pøt, og re-
sten var ”piece of cake”. Vi delte en fla-
ske rødvin, da vi nåede frem. 

Onsdag, i dag, har vi ikke gjort andet 
end at kigge på fugle, gå en tur til stran-
den og arbejde inde. Det regner stadig. 
Vi har heldigvis et glimrende regnsæt 
hver af os, så en tur i regnvejr er intet 
problem. Især ikke i galocher. Og så kan 
vi næsten have stierne for os selv. Vi 
fandt en bæk, grågrumset, lignede gylle, 
men lugtede ikke. Senere på turen fandt 
vi bækkens udspring, en lille dam, lige 
så grågrumset, og det er vel naturligt 
nok, at bækken, der bringer vandet fra 
dammen ned i vigen, er grågrumset, når 
det kommer fra en dam. Nede i bugten 
er vandet inde ved kysten i øvrigt også 
noget grågrumset. Jeg er ikke sikker på, 
at jeg har lyst til at bade i det. Heller 
ikke, selv om det var 28 grader.  

Fugle i haven 
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22. januar 2021 – Skal bolig, skal ikke.... 

Nu er det blevet fredag. Og vi har været ude i svære, svære overvejelser. Torsdag morgen troede vi, at vi 
skulle købe Munksbakke 67. Vi havde endda fået en købskontrakt og alle dokumenter tilsendt. De var 
godt nok ikke alle sammen blevet læst. Men det ville de blive, inden købskontrakten ville blive 
underskrevet. Vi havde også fået involveret en advokat, som på vores vegne skule sige god for aftalen.  

Vi havde imidlertid ikke rigtig tid til at gøre mere ved det torsdag, da vi havde en frokostaftale i Horsens. 
Fredag morgen kom vi i tvivl. Det er et fint rækkehus, det er nyt, og det passer i størrelse til vores behov. 
Som ethvert andet rækkehus ligger det naturligvis på række med en række andre rækkehuse. I det her 
nybyggerområde er der 79 rækkehuse i en klynge omkring 6 beboerveje og en hovedfordelingsvej. Nr. 
67, som vi havde fået tilbudt, ligger klemt mellem 2 andre rækkehuse. Det var det, der gjorde os 
betænkelige. Ville vi kunne finde ud af til den ene side at kigge over i rækkehus nr. 45 mod sydvest, og 
på den anden side kigge over i nr. 69 mod nordøst? 

Vi havde imidlertid set, at nr. 66 med samme indretning som nr. 67, også var til salg, og det hus er 
betydelig bedre placeret. Det var imidlertid lige blevet solgt, sagde ejendomsmægleren. Surt show. Så nu 
var det tid til at klare hjernerne. Vi måtte ud i naturen og vandre. 

Det blev til en 5 km tur. På sommerhusveje, gennem skov, på stranden, langs havet, med udsigt til 
Endelave, op ad en trampesti på en skrænt, våd, smattet og glat, formodentlig plastisk ler (mon dog, men 
det lignede), op på en mark, følge kanten af marken hen til en stor ejendom med mindst 5 skilte med 
teksten ”PRIVAT – INGEN ADGANG – ZUTRITT VERBOTEN”. Tænkte, at det betød, at vi ikke måtte 
krydse over græsplænen. Vi testede det ikke.  

Nu gik det igen ind i sommerhusområdet. Kortet viste, at der skulle være en sti for enden af en blind vej. 
Det var der også. Det var blot ikke på den sti, som vi gik på. Fandt jeg ud af ved senere nærstudier af 
kortet. Nå, men hjem kom vi. Meget klogere, end da vi startede hjerneklarings-vandringen. Enden på 

Nr. 67 er ved det grønne ”R”, mens nr. 66 er ved det røde ”V” 
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vores husovervejelser blev, at vi ville leje rækkehuset i Egedal ved Hansted Lilleå. Hvis det altså ikke var 
udlejet i forvejen. Det var det ikke, sagde udlejeren. Hun sagde i øvrigt, at hun var glad for, at vi ville leje 
huset. Hvad skal man så lægge i det? 

Så nu slutter 
nomadetilværelsen 
snart. Når vi er 
færdige her i Pøt, 
går turen til Husby, 
og derefter midt i 
marts til Egedal for 
at gense vores 
bohave. Det bliver 
rart.  

At beslutte sig for en 
ny bolig er utrolig 
svært. Her taler jeg 
med mange, mange 
års erfaring. Min 
mor boede i den 
samme lejlighed i 
54 år, min svoger 
bor i det samme 

stuehus, som han 
blev født i for 76 år 

siden, og sådan er det for mange mennesker. Man finder et sted at bo, og så bliver man der, til man bliver 
båret ud, som min mor sagde. 

Vi har det anderledes. Vi flytter og flytter. I perioden 1984-2003, fra vi flyttede sammen, til vi kom tilbage 
fra Afrika, boede vi 21 forskellige steder, 12 steder i Afrika og 9 i Danmark. Det er knap og nap ét år i 
gennemsnit hvert sted. Nu er gennemsnitsberegninger ganske vist en mærkværdig disciplin, som denne 
lille historie beskriver, men alligevel:  

”To økonomer var på bukkejagt sammen, langt ude i skoven. En buk dukkede op. Den første økonom 
skød forbi til venstre, mens den anden økonom skød forbi til højre. De blev dog hurtigt enige om, at de i 
gennemsnit ramte begge to”. 

Men nu har vi altså besluttet 
for Egedal, og nu skal vi have 
fat i ADAM, der har haft 
fornøjelsen at passe på vores 
jordiske gods. Mod betaling 
forstås. Vi har vist altid været 
en guldgrube for flyttefirmaer.  

I øvrigt er vi, siden 2003, da vi 
sluttede vores Afrika-eventyr, 
blevet lidt mere stationære. 
Herefter er det kun blevet til 5 
forskellige boliger. Foruden 
det løse. Nomade-boliger og 
andet kortvarigt. 

Nu skal vi altså til det igen. Vi 
overtager 1. marts, så vores 
nomadetilværelse stopper 
noget tidligere end planlagt. Vi genoptager nok fornøjelsen på et senere tidspunkt. 

Smuk sol over As Vig 

Ved Pøt Strand 
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23. januar 2021 – As Vig på langs 

Dagen gik med meget arbejde, i hvert fald for Anne Marie. Hendes frivillig-job for Nunca Mas er lige nu 
en del tidskrævende. Jeg handlede ind i Dagli´Brugsen og læste avis. Altså ikke samtidig.  

Vi havde afsluttet vores boligovervejelser, så nu venter vi blot på lejekontrakten. Derefter skal vi have af-
talt med ADAM, hvornår de skal fragte vores gods fra Stamholmen til Egedal. Og så går det slag i slag. 
Folkeregister, lægevalg, adresseændringer, oprettelse af tv- og mobilabonnement og alle de andre prakti-
ske gøremål i forbindelse med en flytning. Det er ikke så bøvlet. Det tager bare tid. 

Efter frokost gik vi en lang tur ad den afmærkede kyststi mod Juelsminde. Med udsigt til kommunikations-
tårnet i Klejs Bakker. Frem og tilbage ad stranden langs vigen. Vigen var på venstre hånd på vejen ud og 
på højre hånd på vejen hjem. Hvis man skulle være i tvivl. Vi kunne godt have gået på en asfaltvej på 
vejen hjem, men det bryder vi os ikke om. Vejen er smal, og de bilende trafikanter er ikke alle lige gode 
til at sætte farten ned ved passage af vandringsmand og -kone. Vi nåede hjem lige efter solnedgang, og 
bortset fra et forlæns rullefald af Anne Marie over en lille rod i skovbunden, gik alt fint. Flot så det ud, 
rullefaldet. Hun har det nu lidt ligesom efter en VM-boksekamp, siger hun selv. I letvægt selvfølgelig. 
Men her slår man sig vel også. Helt galt er det ikke. Ingen ribbensskader, men nok lidt blå og gule mær-
ker på kroppen de næste par dage.  

As Vig er et rigtigt pænt sted i Danmark. Hvis man somansir holder af badeferie med sandstrand og bøl-
geskvulp. Her er der nu et par tusinde sommerhuse. Jeg husker fra min barndom, at Sønderby blev nævnt 
som et sted, man tog hen for at holde badeferie. Dengang var der ikke mange sommerhuse, men et bade-
hotel. Sønderby Badehotel hed det. Selvfølgelig. Badehotellet er der stadig. Nu hedder det blot Strandho-
tellet. Vi så det ikke, kun deres skilt med ”Privat”. Det tog vi som en serviceoplysning og fulgte blot den 
fint anlagte trampesti over grunden. 

Efter en 3-4 km vandring var vi nået til As Kirke. Underlig struktur. Eller kirkebygningen er sådan set fin 
nok, men tårnet ser da ud, som om befolkningen løb ud af økonomiske midler til at få bygget et tårn, der 
passede til kirkens hovedbygning. Vi nåede ikke helt derop, for nu var klokken efterhånden blevet 30 mi-
nutter i solnedgang, og da vi havde en times tid til at nå hjem, vendte vi om og gik tilbage mod hytten. 
Det gik stille og roligt, og vi var faktisk næsten hjemme, da Anne Marie ville demonstrere, hvor god hun 
er til forlæns rullefald med kikkert fra skovsti.  

Dagens madlavningsturnus lå hos mig. Fik det tilpasset dagens håndboldkampe med samt spisning af 
samme. Altså maden, ikke håndboldkampene. Vi har det fint i Pøt. På de gamle kort hedder stedet Pyt. 
Men dengang var der heller ingen sommerhuse, kun et par gårde med marker, kvæg og gylletanke. Hvis 
de da var opfundet dengang i 1950’erne, gylletankene. Det er jeg ikke sikker på. Bøndergårdene har nok 
blot haft en mødding. 

Det har nok haft en strategisk betydning, at Pyt blev til Pyt. Jeg tænker, hvis folk spørger, hvor man har 
sommerhus, og man er nødt til at svare Pyt. Det kunne da godt blive en underlig samtale. 

 

 

Stranden ved As Vig As Kirke 
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24. januar 2021 – Idyllisk vandring omkring Tønballe og Jensgård 

Dagens vandring i Snaptun Havn, hvor vi parkerede hybriden. Vi tjekkede lige afgangstiderne for fær-
gerne til Hjarnø og Endelave. Horsens Fjord er smuk, efter min mening den flotteste fjord i Danmark. 
Den ligger smukt udbredt mellem Sondrup Bakker på nordsiden og Bjerre Herred på sydsiden. Med 
øerne Vorsø, Hjarnø og Alrø. Ren idyl. Vorsø er den mindste og er et naturreservat med en kæmpestor 
koloni af skarv. Man kan gå derover ved ebbe. Det gjorde jeg et par gange, dengang jeg boede i den nær-
liggende større by Søvind. Det er en spektakulær oplevelse. Der er et enkelt hus på øen, som i sin tid var 
beboet af en enkelt familie, og som i øvrigt fungerede som indkvarteringssted for biologerne fra de for-
skellige biologi-fakulteter i landet.  

Hjarnø er den næststørste. Her er der en egentlig beboelse med kirke, skole, forsamlingshus, smedje, iski-
osk, café, oldtidsminder og en mågekoloni med tusindvis af måger. Man kommer til Hjarnø med færgen 
fra Snaptun. Den sejler flere gange om dagen, med eller uden biler. Der er kun plads til få biler, men hvis 
der ikke er plads, venter man blot til den næste. Det tager den tid, det tager for den lille færge at sejle 
frem og tilbage. 

Alrø er den største af de tre øer i fjorden. Der er dæmning til Alrø, men det er fra nordsiden af fjorden. 
Om sommeren opererer der en cykelfærge fra Hjarnø til Alrø. Vist nok temmelig populær. Især om som-
meren. Blandt cyklister, som har behov for en lang cykeltur fjorden rundt. Husker ikke hvor mange km, 
turen er, men det er mange. 

Uden for fjorden ligger Endelave, som man kan skimte i disen langt ude i horisonten. Endelave kommer 
man til med Endelave-færgen fra Snaptun. Den sejler et par gange om dagen. Eller tre. Sejlturen tager en 
times tid. Endelave er kendt for sine kaniner, som man kom til at importere for mange år siden, og da de 
ikke har naturlige fjender på øen, ud over skolebørn og andre jægere, har de formeret sig voldsomt. Ka-
ninkød er i øvrigt en delikatesse. For mange år siden kendte jeg et par horsensianere, der havde sommer-
hus i Endelave By. De serverede kaninsteg, engang jeg besøgte dem. 

Nåh, men alt det er egentlig blot baggrundsfyld i forhold til dagens vandring fra Snaptun. I starten fulgte 
vi Kyststien mod Juelsminde. Den gik rundt langs kysten, måske er det derfor, den hedder kyststien, langs 
fjorden ud til det yderste punkt. Her har der i århundreder været skanser med kanonstillinger til at be-
skytte indsejlingen til Horsens Fjord. Fine, men gamle opslag, fortæller en del af historien. Der var en me-
get smuk udsigt til nordspidsen af Horsens Fjord og Endelave. I vandet neden for bakken var der et par 
måger og en enkelt skarv. Men ellers var der ikke meget fugleliv. 

 

Efter skanserne fortsatte vi ind i Jensgård Skov. Lækker, åben skov med bøgetræer. Fandt en stor sten, der 
lignede en hval og senere en anden, der lignede en sæl. Stien gik nu ud af skoven og fulgte Jensgårds 
marker. Der var et par krager i syne på marken, måske så vi en tårnfalk flyve hen over, men også her 
skuffede fuglelivet desværre. 

Vi var nu noget ud af Jensgårds Skov og tilbage i Statsskoven. Snart passerede vi Tønballegård, en stor 
gammel gård, der nu er overtaget af staten og indrettet som naturcenter. Der var nu ikke meget naturliv 

Svenske-skansen ved Snaptun Hval-sten i Jensgård Skov 
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lige omkring stedet, ingen dyr, ingen fugle, ingen insekter, ingenting. Bortset fra de evindelige muldvar-
per. Eller måske var det mosegrise. Kender ikke forskel på muldvarpeskud og mosegrise-ditto.Derefter gik 
det nedad i en smuk slugt mod fjorden og snart var vi igen i Snaptun Havn, hvor vi genforende os med 
hybriden, efter 7,3 km smuk vandring i skovene ved sydspidsen af Horsens Fjord. 

   

Smuk bæk i Jensgård Skov På kanten af As Vig i Jensgård Skov 

Tønballegård Naturcenter 

Flot egetræ ved Jensgård Skov Skarv i As Vig 
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25. januar 2021 – Gensyn med As Vig 

I dag startede vores vandretur, hvor vi sluttede søndag. I den smukke As Vig. Tæt ved As Kirke, som ligger 
på en forhøjning lidt oven for vigen, en holm. Stedet hedder Kirkholm, velvalgt navn. Vi parkerede hybri-
den på en autoriseret p-plads. Derefter gav vi os på vej videre ad stranden mod As Hoved. 

Det er en meget smuk vig. Minder en lille smule om en anden smuk vig, vi jævnligt frekventerede, da vi 
boede i Maputo. Ponta do Ouro hedder stedet. Betyder guldspidsen. Det ligger så langt sydpå ved Mo-
zambiques’ kyst, som man kan komme. På grænsen til Sydafrika. Af samme grund meget populært blandt 
sydafrikanere. De hvide, altså. De sorte havde ikke midler til at drage til stranden. Dengang. Nu er det 
anderledes. Heldigvis, kan man sige, for befolkningen, men desværre ikke for stranden.  

Der er 120 km fra Maputo til stedet. Dengang i 1993 var vejen sand, sand og atter sand. Blødt sand, vådt 
sand, hårdt sand, opkørt sand. Alle slags sand. Det tog os 3-4 timer at tilbagelægge turen. I bedste fald. 
Men det var det hele værd. 

Da vi kom der første gang i 1993, var vi alene. Der var der intet. Bortset fra en lækker sandstrand i en vig, 
der var 5 km i diameter. Nogenlunde det samme som As Vig. Sandstranden var dog noget bredere, van-
det var noget varmere, og bølgerne over revlerne noget højere. Ren Bounty-land, Der havde engang væ-
ret nogle hytter til udlejning. Hytterne var der sådan set stadig væk, men de var ikke meget værd som ud-
lejningshytter. Der havde også tidligere været restauranter og caféer. Nu var der kun de sørgelige rester af 
bygningerne. Alt var nedslidt eller ødelagt efter den langvarige borgerkrig i Mozambique fra 1975 til vå-
bentilstanden i 1992.  

I starten tog vi alt med; telt, underlag, lagen, sovepose var ikke nødvendigt, der var 20-25 grader om nat-
ten og mere om dagen, mad, vand, øl og vin, badetøj, snorkel, gasblus, grill og hvad der ellers hører til 
en god campingtur. Det var som sagt i 1993. Det ændrede sig langsomt over de tre år, vi jævnligt kom til 

Ponta do Ouro i Mozambique 
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Ponta do Ouro. I dag, næsten 30 år senere, er det totalt forandret. På Google-maps kan man tælle mere 
end 25 restauranter. Vi flyttede fra Maputo i 1996, og allerede på det tidspunkt var der sket en stor foran-
dring. Hytterne var blevet nogenlunde renoveret, i hvert fald nok til, at de kunne udlejes, et par restau-
ranter var kommet i gang igen, bageren bagte brød, det lille supermarked havde varer på hylderne og den 
lokale bottle-store solgte drikkevarer. Det var alt sammen fint nok. Vi slap for selv at tænke på at købe 
ind på forhånd. 

Det var anderledes med sydafrikanerne. Det var faktisk temmelig slemt med sydafrikanerne. I 1996  var 
tilstrømningen af sydafrikanere, rige hvide sydafrikanere med medbragte sorte tjenestefolk, mangedoblet. 
Og hvorfor var det nu et problem? Jo, rige hvide sydafrikanere med sorte tjenestefolk, som de tager med 
til stranden, tager ikke sorte underbetalte tjenestefolk med til stranden, for at de sorte underbetalte tjene-
stefolk skal have en oplevelsesrig weekend eller uge på stranden, på vandet, svømmende, surfende, 
snorklende, fiskende, øldrikkende og bøvsende, på samme måde som rige hvide sydafrikanere gør. Næh, 
de tager deres sorte tjenestefolk med, så telte, campingborde og -stole kan stilles op, generatoren startes 
og holdes i live, campingkøkkenet gøres klar, maden laves, ølflaskerne knappes op, campingsengen re-
des, de fangede fisk renses, fiskestængerne gøres klar, surf-brædder smøres, solcreme smøres på, snorkler 
og svømmefødder passes og i det hele taget sørge for, at herskabet har det godt. Og for at føje spot til 
skade, så tog sydafrikanerne ikke blot deres tjenestefolk med, de tog også alle deres forsyninger med, i 
deres medbragte fryser, der blev holdt kørende af den generator, som de sorte tjenestefolk havde til op-
gave at holde i live. Med andre ord intet bidrag til bedring af Mozambiques økonomi. 

Det var, som sagt, noget anderledes i 1993, da vi første gang kom til Ponta do Ouro. Der var stort set 
tomt for andre besøgende end os. Vi kunne gå kilometerlangt på den brede sandstrand uden at møde et 
andet menneske. Her, på kanten af Det Indiske Ocean, gik jeg i vandet hver dag. Flere gange. Vandet var 
sådan omtrent 28 grader varmt og fuldstændig rent og klart, så man kunne se de små fisk svømme rundt i 
havbunden. Jeg havde også købt mig en snorkel og et par svømmefødder. Havde tænkt, at jeg skulle lære 
at snorkle. Det faldt ikke heldigt ud. Jeg fandt aldrig ud af, hvordan man går med svømmefødder på fød-
derne. Det lignede mest en stumfilm med Charlie Chaplin, når han ikke kunne holde sig på fødderne. Jeg 
kunne i hvert fald ikke. Holde mig oprejst. Det skulle jeg på sin vis heller ikke, meningen var jo, at jeg 
skulle bruge svømmefødderne til at svømme med i havet. Det fandt jeg heller aldrig ud af, dels fordi jeg 
ikke fandt ud af, hvordan man går fra stranden ud i havet med svømmefødder på, og dels fordi jeg ikke 
fandt ud af, hvordan man skulle bevæge fødderne i vandet efter være kravlet ud fra stranden til havet.  

Men i det mindste var jeg da til megen moro for Anne Marie og de venner, vi var sammen med. Og det 
er jo altid noget, at man kan være til moro for andre mennesker, når man nu ikke kan finde ud af at gå og 
svømme med svømmefødder og snorkel. Begge dele, fødder og snorkel, var i øvrigt sendt ned til mig 
Danmark i en fin kasse. Her lå det godt resten af min tid i Maputo. Jeg tror ikke, vi tog det med os, da vi 
rejste hjem til Danmark i 1996, og vi tog det i hvert fald ikke med, da vi året efter vendte tilbage til Mo-
zambique for at bosætte os i Tete ved Zambezi-floden. Her skulle man absolut holde sig at snorkle. Det 
tror jeg, krokodillerne ville have nydt. Det var farligt nok for de lokale kvinder at vaske tøj i floden. Men 
det er en helt anden historie, som ikke har noget med vores vandring ved As Vig. 
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Vi begav os altså på vej fra p-pladsen ved Kirkholm med As Kirke, den store kirke med det sære lille tårn. 
Vi havde planlagt at gå helt til As Hoved langs stranden, og derefter ind i skoven og tilbage forbi Palsgård 
Gods. Stranden var både fast at gå på og ren og fin. Bærer tydeligt præg af, at der ingen sommerhuse er 
mellem Kirkholm og As Hoved. Vi var ret alene, passerede et enkelt par i modsat retning, men ellers in-
gen. Anne Marie tog sig en svingtur i et ophængt tov. Så sjovt ud. Jeg nøjedes med at kigge på.  

Efter nogle kilometers gang kunne vi se på tiden, at vi ikke ville nå helt til As Hoved, så vi klavrede op af 
skrænten og ind i skoven og med Google-maps hjælp fandt vi den store brede skovvej, som vi havde 
planlagt at følge tilbage til Palsgård. Alt gik sådan set fint. Det er nu ikke fordi, det altid går stille af, når vi 
vandrer. Jeg er jo døv, 100% på højre øre, og selv om jeg har høreapparater, giver det ind imellem nogle 
mærkværdige samtaler.  

Her på den brede skovvej, sagde Anne Marie lige pludselig: ”Det er da en fin travetur”.  

”Hva?”, sagde jeg.  

”Det er da en fin travetur”, gentog Anne Marie.  

”Hvad mener du”, spurgte jeg, ”Dragetur? Her er da ingen drager”.  

”Nej, din torsk”, sagde Anne Marie, ”travetur”.  

Nu var jeg helt forvirret. Når hun ikke mener dragetur, gad vide, hvad hun så mener, tænkte jeg, så jeg 
spurgte igen: ”kragetur?”.  

Fjerde gang lykkedes det.  

”Nå, travetur”, sagde jeg, lettet over endelig at kunne deltage i samtalen. Og altså, det var en meget fin 
travetur, vi var på i dag, så hun havde ganske ret, Anne Marie.  

Vi sluttede ved Kirkholm, en halv times tid efter solnedgang, hvor landsbyens gadelygter allerede var 
tændt. En meget fin travetur var til ende. 

 

  

Alléen fra skoven ned mod Palsgård 
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26. januar 2021 – Stille dag på kontoret 

Anne Marie kæmper stadig med at blive færdig med sit Nunca Mas arbejde, så det gik det meste af hen-
des dag med. Vi nåede dog en god time i det flotte frostvejr. Nørgårds Mark er skiltet med ”Privat” og 
indkørsel forbudt for biler og motorcykler, men ikke gående, så vi tog det for blot endnu en servicemed-
delelse og vandrede kækt afsted på markvejen, spejdende efter flyvende og siddende fugle. Dem var der 
ikke mange. 

Vi ville ind i Sønderby Skov fra den anden side, dvs. fra nordsiden. Og det kom vi. Her fandt vi et af de 
sædvanlige info-skilte om adgang til private skove. Det var opsat af Palsgård Gods. Så lærte vi det. As 
Hoved har samme ejer. Det er en ordentlig bid af området, der er underlagt godset. Det var fortsat småt 
med fugle, til gengæld var der mange, mærkelige træer. 

Ude af skoven passerede vi endnu et Privat-skilt. Også det, antog vi, var blot en servicemeddelelse. Vi 
endte endnu engang på stranden ved As Vig, nød udsigten til Endelave, som lå flot og flad i horisonten og 
til den anden side Palsgårds produktionsanlæg på As Hoved halvøen. Midtvejs ude i havet var der gang i 
et eller andet, som nogen sikkert ved, hvad er. Vi kunne ikke lige gennemskue, hvad der mon sker lige 
der. En enlig måge svømmede stille rundt i vigen. Så ud, som om den godt ville have selskab.  

Efter en god times tid i flot solskinsvejr, vendte vi om og gik tilbage gennem Sønderby Skov til vores lille 
hytte i Pøt Strandby. Endnu en fin travetur var til ende. 

 

 

  

Skilt ved Nørgårds mark Anne Marie spotter fugle 

Palsgård i det fjerne set tværs over As Vig Anne Marie har set en fugl 
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Den nærliggende Søn-
derby Skov har mange 
fine partier og træer 
 
Sommerhusejerne har 
dog ikke meget lyst til at 
blive forstyrret. 
 
Det gjorde vi heller ikke. 
Forstyrrede dem. Vi tra-
vede blot på vejene. 
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28. januar 2021 – Fibersprængning på retur 

I går ville jeg teste min fibersprængning i venstre læg. Det var ikke nogen god idé. Det var ellers en fin 
løbetur. De første 3 km. Så sluttede festen brat.  

Vi løb ned på stranden, hen til vist nok Pøt’s bedste strand. Det er den med p-pladsen. Fin p-plads i øv-
rigt, kun ærgerligt at den ligger så højt over bugten. Det går fint nok nedad, men opad, puha, det var sejt. 
Og vi skulle kun op, da vi jeg kom nede fra stranden. Det gik. Eller rettere, jeg gik. Mere end jeg løb. Og 
læggen holdt, og alt var godt, og jeg nød virkelig turen. Jeg var endda allerede ved at tænke på at forøge 
distancen. Men så slog læggen igen. Det gjorde nas. Ned i gangtempo og humpe hjem. 

I dag har jeg ikke været 
uden for en dør. Ud over at 
tjekke forbruget af el. Det 
er højt. Og dyrt. Læggen er 
lidt bedre nu. Sidste gang i 
Svanninge Bakker troede 
jeg, at jeg kunne gå det 
væk. Det kunne jeg ikke. 
Nu har jeg vist lært det. 
Hvile er godt. Så nu hviler 
jeg benet. 

I øvrigt har vi nu underskre-
vet lejekontrakten på ræk-
kehuset i Egedal. Vi flytter 
ind den 10. marts. Aftalen 
er, at alt vores gods ankom-
mer mellem kl. 10 og 11, 
og så går vi i gang med at 
pakke ud.  

Det går der jo nok nogle 
dage med, og så er det På-
ske og den kan så nyde på 
vores terrasse med udsigt til 
Lille Hansted Å.  

På hjemturen 
smuttede vi lige 
ned til Sejs Nørre-
mark på sydsiden 
af Horsens Fjord 
og nød udsigten 
over mod 
Husodde og 
Stensballe Skov. 
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29. januar 2021 – Gensyn med Egedal 

Månen var flot i aftes, og solopgangen imponerende. Der var ild i skoven.  

Vi havde en aftale om at se Egedal 
igen. Man skal jo ikke altid ride, selv 
om hesten er sadlet op. Man skal 
heller ikke købe et hus på stedet, 
men sove på det. Det gælder i øvrigt 
for alle nye ting, man vil erhverve. 
Sov på det.  

Da jeg i sin tid var på markedsfø-
ringskursus i Watford, var den læ-
resætning, jeg husker bedst, at 
når du skal sælge en vare, så få 
køberen til at sige ja med det 
samme. Ikke noget med at vente 
til dagen efter. Det er altid svæ-
rere at sige nej tak dagen efter, 
når man har sagt ja dagen før. Sommetider går alle mulige mærkelige tanker gennem hovedet; nu havde 
jeg jo sagt ja, og sælgeren forventer, at købet er gået i orden, og købekontrakten er lige ved at være klar, 
og hvad nu hvis der kommer en anden køber i forkøbet osv. Glem det, aftalen er ikke i stand, før kontrak-
ten er skrevet under af begge parter, og dårlig samvittighed er en skidt begrundelse for at fastholde et 
købstilbud. Vi bruger den samme strategi som køber, dog med modsat fortegn. Vi vil sove på det. 

Vi har altid haft det sådan, når vi flytter til en ny bolig, at vi gerne vil se stedet, inden vi underskriver. Det 
har været lidt svært i Afrika, det er noget lettere i Danmark. Nu har vi genset vores nye bolig i Egedal. Det 
var godt nok ikke det samme hus, som vi så for snart to uger siden, det var i mellemtiden udlejet til anden 
side. Plantegningen er den samme for begge huse, så forskellen er nærmest ens. De er blot spejlvendte, 
så køkkenet i det ene rækkehus vender mod øst og i det andet mod vest. Heldigvis synes vi bedst om 
køkkenet mod øst, for det er sådan, det er huset, vi nu har lejet.  

Fuldmåne over Pøt Strandby 

Morgenrøde ved Pøt Strandby 

Tårnfalk i toppen af træ ved Lille Hansted Å 
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Vi bad om at se huset igen, fordi vi gerne ville danne os et billede af, hvordan vi kunne indrette det. Det 
har vi fået nu, og vi er godt tilfredse. Glæder os til at flytte ind og gøre huset til vores hjem. 

Vi gik en lille tur rundt i området, min læg kunne klare et par km. Det glædede os, at Dannebrog var 
hejst, selv om det nok ikke var i anledning af vores tilstedeværelse. Det var godt nok koldt. Der var is på 
stierne, frysende køer i flok på marken, rindende vand i Lille Hansted å, en svane i flugt over ådalen, en 
tårnfalk i toppen af et enligt træ, og Hansted Kirke stod strunk og flot i det fjerne.   

 

 Egedal, vinteren 2021 
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På tur fra Tete til Urambo for at syne et hus 

I Afrika var det lidt vanskeligere at teste nye boliger. Mellemfolkeligt Samvirke og Danida stillede huse til 
rådighed som en del af kontrakten, så vi måtte tage, hvad MS Landekontor og Ambassaden tilbød os. MS’ 
boliger var møblerede, så man overtog de møbler, som ens forgængere havde efterladt. Det var ikke altid 
en fornøjelse. Man kunne søge om at få byttet de ting, som man mente var for dårlige. Det skete, at man 
fik en ansøgning igennem, f.eks. når komfuret absolut ikke virkede eller var direkte sundhedsfarligt, som 
det komfur med overgang i det elektriske system, som vi havde fået tildelt i Lusaka. 

Eftersyn af huse, der skulle fungere som vores hjem, var derfor absolut en sjældenhed. Det skete faktisk 
kun en enkelt gang, da vi flyttede fra Tete i Mozambique til Urambo i Tanzania.  

På ambassaden i Tanzania havde man besluttet sig for en ny bistandsstrategi, som man mente var bedre i 
overensstemmelse med Danida’s målsætning om først og fremmest at rette indsatsen mod fattigdomsbe-
kæmpelse. Tænker, at der har siddet et par ambassadefolk en fredag eftermiddag over en øl eller to og 
funderet over, hvor man finder de fattigste mennesker i landet, og de er så efter en del flere øl kommet til 
den erkendelse, at de fattigste folk nok findes på landet. Ergo, har de tænkt, må vi have sendt nogle rådgi-
vere langt ud i de små landdistrikter for at yde bistand til de rigtig fattige. Som tænkt, så gjort. De har må-
ske endda videre tænkt, at Danmark er kendt for sin miljøpolitik, og derfor ville det være rigtig fint, hvis 
man kunne kombinere fattigdomsbekæmpelse med miljøindsats. Dengang i slutningen af 1990’erne, da 
Svend Auken var Miljøminister var det ganske rigtigt. Han var, som alle ved, både kendt og respekteret 
for sit arbejde for miljøet overalt i verden. Det ændrede sig som bekendt i 00’erne, da landet fik noget, 
der lignede oplyst enevælde med Anders Fogh Rasmussen i spidsen som Statsminister. Han var godt nok 
tidligere kendt for sin kreative bogføring som Skatteminister, det var vel, hvad det var, man kunne sikkert 
ikke vente andet, men allerede i hans første regering gennemførte han store nedskæringer på 
miljøområdet. To år senere, i 2003, var han endda så fræk ved Venstres landsmøde at udtale: “Ikke en 
fugl, ikke en fisk, ikke et frø har fået det ringere af regeringens miljøpolitik”. Det var da alternative fakta, 
der ville noget, så nu var det altså anden gang, han blev kendt for kreativ bogføring. Det blev heller ikke 
den sidste. Men det er en helt anden historie. Tilbage til Afrika. 

I sidste halvdel af 1990’erne havde Danida altså fundet ud af, at man ville støtte miljø-indsatsen i Tanza-
nia. På det tidspunkt havde Tanzania lige tilsluttet sig Ramsar-konventionen og fået oprettet det første 
Ramsar-beskyttede vådområde i landet. Området hed Malagarassi, det omsluttede Malagarassi-floden, og 
det lå i Urambo distrikt, langt, langt væk fra hovedstaden Dar es Salaam. Langt væk betyder 1100 km 
med halvdelen på jordveje og halvdelen på hullede asfaltveje. Altså ikke de der små huller, man støder 
på i Vestjylland eller på Lolland, men sådan nogle rigtige store huller, som man ikke burde køre ned i, 
hvis man kærede sig om sin bils støddæmpere. 

Efter nogen snak frem og tilbage med Tanzanias ansvarlige miljøminister blev Danida enige om et projekt 
til at støtte implementeringen af Ramsar-området i Malagarassi og oprette to rådgiverstillinger, den ene en 
biolog og den anden en økonom. Den sidste stilling søgte Anne Marie. På det tidspunkt havde vi været i 
Tete i fire år, og Danida’s regler tillod ikke kontrakter længere end 5 år, så vi kunne se enden på vores 
tilværelse i Tete. Vi var på den anden side ikke klar til at tage hjem til Danmark, så vi var på udkig efter 
nye udfordringer, og her dukkede rådgiverstillingen i Urambo op som en rigtig god og interessant mulig-
hed. Anne Marie havde jo, siden jobbet som Wildlife Coordinator i Gokwe i Zimbabwe en halv snes år 
tidligere, bevaret sin store interesse for miljø-indsatser, og derfor var Urambo-jobbet nærmest skrædder-
syet til hende. Det syntes Danida heldigvis også, så allerede i starten af 2000 vidste vi, hvor vi skulle hen 
året efter. Og hvad har alt det at gøre med at flytte i et nyt hus, spørger man måske sig selv. Jo, det kom-
mer nu. 

Da det var en ny stilling, i bushen, langt ude på landet, helt derude hvor der ikke var direkte ruteforbin-
delse med fly, og en tur på landevejen ville tage to dagsrejser og kun kunne lade sig gøre i en firehjuls-
trækker, hvor der kun var én telefonlinje af kobber, som sjældent virkede, eftersom bønderne langs linjen 
havde en forkærlighed for ”tørresnor” af kobber, og derfor ikke gik af vejen for at skære et passende 
stykke kobber af telefontråden, og hvor der ikke tidligere havde været Danida-rådgivere, så kunne vi godt 
regne ud, at Urambo District Council (sognerådet), som efter aftalen skulle stille hus til rådighed, sand-
synligvis ville have visse udfordringer med at finde et passende hus til os. Og kunne vi overhovedet få 
mad på bordet? Var der et marked? Og hvis ja, hvordan var det, og hvad kunne de tilbyde? Alt sammen 
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spørgsmål plus en del flere, som vi gerne ville vide lidt om, inden vi faktisk bosatte os i Urambo. Derfor 
besluttede vi at bruge en 2-ugers ferie på at køre derop og møde distriktets administrator, den øverste an-
svarlige embedsmand. Jeg tror nok, at ambassade-folkene havde visse betænkeligheder, for hvordan ville 
et besøg i Urambo ende. Ville vi løbende skrigende bort, når vi så forholdene, eller fastholde kontrakten 
og møde alle de praktiske udfordringer med oprejst pande. Vi valgte heldigvis det sidste.  

Det lyder så nemt, lige at køre en tur derop for at 
se på forholdene. Det er lidt anderledes end at 
køre fra Pøt til Egedal. For det første er der afstan-
den. Der er omkring 1700 km fra Tete til Urambo, 
heraf 600 km grusvej i Tanzania ad den korteste 
vej. Dernæst skulle vi igennem Malawi for at 
komme til Tanzania, dvs. passere to grænseover-
gange langt ude på landet. Alene det kunne godt 
give nogle udfordringer. Vi skulle også have de-
klareret vores bil, så vi kunne få den ud af Mo-
zambique og ind igen, få den ind i Malawi og ud 
igen, og ind i Tanzania og ud igen. Mozambique 
så gerne, at vi kom tilbage med bilen, og både 
Malawi og Tanzania så gerne, at vi betalte im-
portafgift i begge lande, så det krævede en del ret 
kompliceret papirarbejde med en hel masse stem-
pler for at det hele kunne lykkes til vores tilfreds-
hed.  

Turen tog tre hele, meget lange dage, før vi nåede 
frem til Urambo. Den første nat overnattede vi i 
Mbeya i den sydlige del af Tanzania. Det er 1100 
km fra Tete, stort set på relativ god asfalt hele ve-
jen. Vi boede på et rimelig godt hotel, som vi 
fandt frem til ved at spørge os frem. Næste mor-
gen stod vi op ved solopgang og begav os på vej. 
Her kom den første udfordring. Vi kunne ikke 
finde vejen mod nord ud af Mbeya. Vi kunne fint 
finde hovedvejen mod Dar es Salaam, men vejen 
mod Urambo, nada. Vi stødte så på en flink tanzaniansk politibetjent. Han tilbød at køre med os, så han 
var sikker på at få os godt på vej ud af byen. Han skulle vist nok alligevel hen i den del af Mbeya, men 
hvad gør det, det var en ren win-win situation, han fik et lift og vi fandt vejen. Lige før han steg ud af bi-
len, spurgte han, hvor langt vi skulle, og da vi svarede: ”Urambo”, så han meget forskrækket ud. Der var 
nogle stammer nord for Mbeya, sagde han, som var kendt for at slå folk ihjel og stjæle deres biler og an-
dre ejendele, så derfor var hans sidste replik til os: ”Do not stop anywhere until you are in Rungwa”.  

Således opmuntret satte vi i gang. Rungwa er omtrent midtvejs mellem Mbeya og Urambo, dvs. 300 km 
væk, så vi regnede med at kunne være der ved middagstid. Det var vi ikke. Efter 10 timers rædsom kørsel 
på en særdeles ujævn jordvej var vi kun nået til Rungwa. Det var langt hen på eftermiddagen, så vi 
kunne godt se i øjnene, at hvis vi skulle nå Urambo samme dag, ville det blive næste morgen. Planen 
måtte ændres, vi måtte finde et sted at overnatte. Vi spurgte os frem. Der var tilsyneladende hverken ho-
teller eller pensionater i Rungwa, så vi var efterhånden ved at tro, at vi skulle gøre ligesom Josef og Maria 
og sove i en stald. Men så tilsmilede heldet os. Vi fandt et skilt, der sagde Rungwa Game Reserve (vildtre-
servat), og da vi vidste, at ethvert vildtreservat med respekt for sig selv ville have et gæstehus, kørte vi ind 
og spurgte, om vi eventuelt kunne leje et værelse. Det kunne vi. Det hjalp sikkert nok også på velviljen, 
at Anne Marie kunne fortælle chefen for vildtreservatet, at vi var på vej til Urambo for at forundersøge et 
arbejde med Malagarassi Ramsar området. De var egentlig en slags kolleger.  

Vi fik et værelse, vi fik et måltid mad, og vi fik en god nats søvn inden de sidste 300 km’s kørsel på 
ujævne jordveje mellem Rungwa og Urambo. Vi nåede frem dagen efter, langt hen på eftermiddagen, 
fandt distriktets administrator, fik en varm velkomst og anvist et værelse i distriktets gæstehus. Næste 

Turen fra Tete til Urambo 
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morgen startede vi en rundtur i Urambo, så på huse og valgte det, vi mente passede os bedst, så igennem 
fingre med, at det var totalt nedslidt, troede på administratorens forsikringer om, at alt ville være i orden, 
når vi bosatte os i Urambo året efter og havde i det talt nogle fine dage i Urambo. Administratoren var 
meget rar, meget venlig og meget effektiv, så Anne Marie var sikker på, at de nok skulle få et glimrende 
samarbejde. Det kunne de sikkert også godt have fået, men året efter var administratoren blevet forflyttet 
til et andet distrikt, og hans afløser var knap så effektiv. Sådan er betingelserne ofte for bistandsarbejde i 
Afrika.  

Efter en god uges tid i Urambo, vendte vi næsen hjemad mod Tete. Denne gang kørte vi ikke over 
Rungwa og gennem de morderiske stammers revir nord for Mbeya, men tog en noget længere omvej. Vi 
nåede sikkert Mbeya, passerede grænsen til Malawi, tog en afstikker til Malawi-søen og et par dages ba-
deferie. Tilbage i Tete gik vi i gang med det sidste års tid af vores kontrakt, inden vi året efter flyttede til 
Urambo.  

Hvordan det gik for sig, er en helt anden historie. 

 

Men her i lille Danmark, er det noget nemmere. Vi fandt Egedal i løbet af en halv times tid, fremviseren 
fra HD Ejendomme var på plads med plastic til at tage over skoene, dem brugte vi nu ikke, vi ville teste 
gulvvarmen i hele huset, vi havde mundbind med og på, og de to unge kvinder, der var ved at flytte ud at 
huset, var venlige og rare og svarede beredvilligt på alle vores spørgsmål. Og derefter gik vi en lille tur på 
stien op mod Hansted Skov og så et par måger, en svane, en tårnfalk og en hel flok køer.  

Vi ser frem til indflytningen den 10. marts. 

 

 

Huset og terrassen med vores folkehold 
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30. januar 2021 - Vi puster ud efter håndboldkampen 

Ja, faktisk er det to håndboldkampe, vi puster ud efter. Der er godt nok nervepirrende, det de danske 
håndboldherrer præsterer i Egypten disse sene januardage. Og neglebidende. I morgen gælder det fina-
len. Så sidder vi der igen. Neglebidende? Forhåbentlig ikke. 

Vi gjorde ikke meget væsen af os i dag. En enkelt tur til Dali´Brugsen i Glud og en vandretur i Sønderby 
Skov kunne det blive til. Min læg er ikke helt god, så det gælder vist om ikke at overanstrenge. 

Det mest ophidsende i dag var en 
mail i e-boks fra Motorstyrelsen. Den 
gjorde mig opmærksom på, at jeg 
ulovligt var ejer (og bruger) af en bil 
med registreringsnummeret CP 
85709. Brevets overskrift var ”Forslag 
til afgørelse: Motorstyrelsen vil 
afmelde dit køretøj, da du står 
registreret med ukendt adresse i CPR-
registeret.”  

Det fremgik endvidere, at (citat): ”Du 
står registreret med ukendt adresse i 
det centrale personregister. 
Når du er registreret med en ukendt 
adresse i det centrale personregister, 
kan du ikke være registreret som 
ejer/bruger af et køretøj.” 

Så lærte jeg det. Hvis man er hjemløs, må man ikke eje (eller bruge) et køretøj. Nu forstår jeg bedre, 
hvorfor hjemløse render rundt med deres ejendele i barnevogne eller trækvogne eller andet ikke-motori-
seret. Det er simpelthen ulovligt at køre i bil, på knallert eller motorcykler, hvis man ikke har en fast 
adresse. 

Nu ligger det imidlertid sådan, at vi er registreret i CPR-registret. Som de lovlydelige borgere vi er, gik vi 
naturligvis op på Borgerservice på Frederiksberg og forklarede dem situationen, da vi besluttede os for at 
tage på rundtur i Danmark. Vi er, helt efter Borgerservice’s regler, registrerede med ”Høj vejkode”. Ergo 
er vi registrerede i CPR-registret, ganske vist ikke med fast adresse, men registrerede er vi da.  

Mailen fra Motorstyrelsen truede i øvrigt med at sende politiet ud for at klippe nummerpladerne. Hvor-
dan det lige skulle kunne lade sig gøre, når man ikke kender min adresse, kan jeg så ikke helt gennem-
skue. Min risiko er selvfølgelig, at en omfarende patruljevogn har en database-dims, der bipper, når den 
scanner en bil med nummerpladen CP 85709. Op med slikkepinden, ind til siden med mig, frem med 
saksen og så står jeg der i vejsiden med en bil uden nummerplader.  

Jeg må have fat i Motorstyrelsen på mandag. De har kontor i Sakskøbing, af alle steder, men de svarer vel 
på telefonen, selv om det er Udkantsdanmark. På en måde er det da ganske rart, at vi lever i et land med 
styr på systemerne. Det løser sig selvfølgelig. Jeg kan vel snakke mig ud af det. Nu får vi jo i øvrigt snart 
en fast adresse igen, og så er problemet vel løst.  

Det er nu ikke altid, det er lige let at snakke sig ud af vanskelige situationer. Da vi var på ”ekspedition” til 
Svalbard, lykkedes det mig at tabe mit pas. Det skete i Bergen, på vej op ad landgangen til krydstogtski-
bet, undskyld ekspeditionsfartøjet. Jeg tabte det ud af min jakkelomme, og det ligger sikkert stadig i på 
bunden af frihavnen i Bergen. Jeg opdagede det først, da vi skulle registreres på skibet, gik endda ned for 
at se, om jeg kunne finde det. Lykkedes ikke. Jeg havde en kopi med på min telefon, så det kunne vel 
bruges i stedet. Mente jeg. Det kunne det ikke. Vi stod i kø på skibet for at bliver registreret, og her siger 
jeg så til Anne Marie, at ”det betyder nok ikke så meget, man skal jo ikke have pas med til Norge”. Det 
hører skibets hovmester, som var svensker og stod lige bagved på netop det tidspunkt, så hans reaktion 
kom prompte: ”Det her er et skib i internationalt farvand, så her kræves der legitimation”. Shit, hvad nu. 
Det gik fint nok. Skibets receptionist tog vel imod min paskopi, vi blev registeret og havde i øvrigt megen 

Markvej ved Sønderby Skov 
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moro sammen med den svenske hovmester på hele turen. Så længe vi var på skibet, var der jo ikke no-
gen, der tjekkede legitimation. 

Problemet blev først rigtig seriøst, da vi skulle flyve hjem fra Svalbard, Turen derop gik med krydstogt-
skib, undskyld ekspeditionsfartøj, men hjemad skulle vi med fly. Det mente jeg heller ikke, ville blive et 
problem, men det blev det. Svalbard er, i administrativ forstand, ikke en del af Norge, men autonom, så 
lufthavnen på Svalbard er ikke en norsk indenrigslufthavn, men international med krav om visning af pas. 
Så der stod jeg, uden pas og uden legitimation. Heldigvis var vi ikke mange i køen for EU-borgere, Den 
lange kø var for rigtige udlændige, de fleste amerikanere. Men alligevel det skabte da nogen forsinkelse, 
at jeg skulle forklare den venlige, absolut meget venlige, dame i immigrationen, at jeg havde mistet mit 
pas i Bergen. Hun spurgte, venligt naturligvis, om jeg havde meldt det til det norske politi. Det måtte det 
desværre afkræfte, jeg havde været på ekspeditionsskibet hele tiden og ikke lige haft tid eller lejlighed til 
at opsøge det lokale norske politi på vejen op langs kysten. Hun kiggede noget mistroisk på mig og 
sagde, at hun lige ville undersøge sagen ude bagved. Og så var det, Anne Marie fyrede dagens bemærk-
ning af. Hun spurgte: ”Har I tænkt jer at beholde ham?” Efter en lang konference med Svalbards politi-
myndigheder fik jeg lov at komme med flyet ud af Svalbard til Olso. 

Jeg var dog under skærpet overvågning, fandt jeg ud af ved ankomsten til Oslo. Her skulle vi, da vi jo var 
ankommet med et internationalt fly fra Svalbard, igen vise pas for at få lov at komme ind i Norge. Da det 
blev min tur, måtte jeg igen forklare, hvad der var sket, at jeg mistet mit pas, og at myndighederne i Lon-
gyearbyen på Svalbard venligst havde givet mig lov til at rejse ud, og at jeg var meget ked af det og be-
klagede og bla.bla.bla. Og så var det, at dagens næste gode bemærkning blev fyret af, idet immigrations-
damen i passkranken råbte så højt, at alle i ankomsthallen kunne høre det, til en politibetjent, der stod 
bagved og ventede på det samme: ”Det er ham uden pas, der lige er kommet fra Svalbard” – og så ved 
jeg ikke rigtig, hvad der yderlige skete, om politimanden nikkede OK, eller hvad, men i hvert fald fik jeg 
lov at komme ud i den norske frihed. Uden pas, som jeg alligevel ikke skulle bruge for at komme hjem til 
København. 

Siden dengang er det, at Anne Marie spørger mig; ”Har du husket dit pas?” ”Hvor er det?” ”I din jakke-
lomme, ok, har du lynlåst din jakkelomme?” Det forstår jeg ganske glimrende. Det var nok ikke gået, hvis 
jeg skulle have været fra Swaziland ind i Sydafrika. Eller måske var det? 

Men alle den slags problemer har vi slet ikke været ude for i dag i Pøt Strandby, hvor turen blot gik til 
Dagli´Brugsen i Glud og på gåben gennem Sønderby Skov til stranden, hvorfra både Endelave og Æbelø 
lå synlig i disen ude i horisonten. 
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31. januar 2021 – Flot frost ved vigen 

Vi stod op til det dejligst frostvejr, og det blev udnyttet til en tur rundt i skoven og ned til stranden med 
udsigt til Gyllingnæs, Hjarnø, Alrø, Endelave, Æbelø og As Hoved. Der var sejlskibe på søen. Koldt må 
det have været. Men er vel klædt på til det. Nå, det behøver jeg vel ikke belaste min hjerne med at spe-
kulere på. 

 

Der var frost på stierne, 
som ellers ville have 
været noget smattede. 
Min venstre læg holdt til 
4,2 km, så det går da 
fremad. 

Vi nåede lige solned-
gangen over bugten, inden vi kastede os over fjerneren og så de danske håndboldherrer slå svenskerne 
med 26-24 og blive verdensmestre for 2. gang i træk. Flot præstation. 

Solnedgang over bugten 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

179 

 

1. februar 2021 – Der er harer på Hjarnø 

I dag fik jeg talt med Motorstyrelsen om min bil. Motorstyrelsen har nu hovedkontor i Sakskøbing på Lol-
land. De blev sendt derned i forbindelse med folkepartisternes krav om udflytning af nævn, kontorer og 
styrelser, for at de kunne stemme for en finanslov eller noget tilsvarende under Lars Løkkes sidste rege-
ring. Skriver bevidst sidste regering og ikke seneste. 

Men der er da også dejligt i Sakskøbing. Har været der mange gange. Til frugtfestival i efteråret og frokost 
på Sakskøbing Hotel. Dejligt sted og dejlig frokost. Der er i det hele taget dejligt på Lolland. Og bøn-
derne producerer økologisk, så det gør noget. Både kød, grønsager og frugt. Sakskøbing er ikke det dårlig-
ste sted at blive udflyttet til. Huspriserne er sikkert også steget. 

Jeg havde fået et navn og et direkte telefonnummer til den assistent i Motorstyrelsen, der behandlede mig 
sag. Linda hed hun. Vældig sød dame, og efter en god snak om omrejsende nomaders liv og færden, Fre-
deriksberg Borgerservice’s mangel på viden om konsekvenserne ved ”Høj vejkode” i CPR-registret og 
deraf følgende ”Ukendt adresse” for ejere (og brugere, blev det understreget) af motorkøretøjer, og den 
kendsgerning, at vi havde underskrevet en lejekontrakt fra 1. marts og dermed ville få fast adresse og 
blive registreret i CPR-registret med vores nye adresse, mente Linda nok, at hun kunne skrive sig ud af 
det, så jeg kunne beholde min dejlige hybrid og  også bruge den. 

De fleste myndighedspersoner er faktisk flinke og forstående mennesker, både her i landet og i Afrika. 
Man kan som regel snakke sig til en ordning, så længe det ikke er urimelige krav, man stiller. Det gælder 
naturligvis ikke Udlændingestyrelsen under Inger Støjberg. Her kunne man ikke engang få lejlighed til at 
blive hørt, om man ville blive boende sammen, på trods af klare regler og konventioner. Hun bliver nu 
stillet for en rigsret, helt berettiget. 

Det var ofte ret nemt at snakke sig til rette med myndighedspersoner i Afrika. Da vi havde været i Zambia 
nogle måneder, dengang i 1988, skulle vi have udstedt et zambisk kørekort. Vi havde hidtil brugt et inter-
nationalt kørerkort, udstedt i Danmark inden afrejsen, men det kunne jo ikke bruges enigt. Så vi gik på 
Motorkontoret i Lusaka, udfyldte en blanket og tog den med i hånden indtil en motorsagkyndig. Sådan 
nogen har de selvfølgelig også i Zambia. På kontoret spurgte den motorsagkyndige, om jeg havde været 
involveret i et uheld i de måneder, jeg havde været i Zambia. Det kunne jeg med god samvittighed be-
nægte, jeg havde ikke haft nogen uheld. ”Fint”, sagde manden, stemplede kørekortet, og så gik jeg glad 
og fro ud af hans kontor og kunne fortsætte med at drøne rundt på de zambiske landeveje, nu lovforme-
ligt.  

Da den motorsagkyndige bagefter spurgte Anne Marie, om hun havde været involveret i et uheld, måtte 
hun sandfærdigt svare ja. Hun havde faktisk haft et uheld. Så kiggede den motorsagkyndige alvorligt på 
Anne Marie og sagde: ”Så må du passe bedre på i fremtiden”, hvorefter han stemplede kørekortet og 
overrakte det til Anne Marie. Se, det var en fleksibel og forstående embedsmand. Ligesom Linda i Sakskø-
bing. 

Her ved bugten startede dagen i tåge. Tæt tåge. Selv om noget af tågen, vi kunne se, var en af vores na-
boer, der ikke havde hørt om tørt brænde. Det blev dog bedre efter en times tid. Da var tågen sådan set 
også ved at lette. 

Over middag var det blevet smukt solskinsvejr, som meteorologerne faktisk også havde varslet, så vi 
gjorde om planen om et besøg på Hjarnø. Ud i hybriden, ned på havnen i Snaptun, finde en p-plads, 
nemt nok, der var plads nok og så på med mundbindet og hen til færgen. Den var på vej ind. Ikke så un-
derligt, overfarten tager 5 minutter, og færgen sejler hele tiden.  

Vi havde en fin vandretur det meste af turen øen rundt. Der var masser af fugle, og vi så minsandten også 
en 4-5 harer i vild flugt over marken. Der er stensætninger fra jernalderen, der er fundet guld i 2017, der 
er en fin efterskole (lukket) en restaurant i den gamle smedje (lukket), en campingplads (lukket), en tidli-
gere kro (lukket), en pølsevogn (lukket), Danmarks næstmindste kirke (åben), hvor kirkeskibet er et vikin-
geskib, en strand (åben, men ikke i brug) og afmærkede vandrestier (åbne). 

Men det var koldt, super-koldt, så mon ikke vi tager en tur igen i varme og sol til sommer. 
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Tåge i Pøt Strandby Hjarnø Kirke 

Hjarnø Kirkes indre Kirkeskibet 

Erik peger ud mod Æbelø To strandskader hver på ét ben 

Fugle i flugt over Oddesøen To svaner i flugt over Hjarnø 
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Ravn i træ Dette er ikke en rødkælk 

Gad vide, hvad færgemanden vil gøre Kirken i sol 

Skallesmækkere eller er det ænder Flere ænder, eller er det skallesmækkere 

Skulptur ved Trivsels Efterskolen Smukt egetræ i sol 
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2. februar 2021 – Turen gik til Horsens 

Det er ét år siden, jeg købte hybriden, Toyota C-HR, spritny, den bil, som Motorstyrelsen i går gav mig 
lov til at beholde. Hvilken lettelse.  

En bil skal til service en gang om året. Den havde jeg for flere uger siden bestilt. I Horsens, ved den nær-
meste Toyota forhandler med tilhørende serviceværksted. Det var før, jeg kendte til problemet med, at 
folk med ukendt adresse ikke måtte hverken eje eller bruge en bil i Danmark. Undrer mig, for det betyder 
jo faktisk, at hjemløse ikke har mulighed for at leje en bil. Og selv om en hjemløs person kunne få en be-
kendt til at leje en bil for sig, så måtte hen ikke bruge den. Der er sikkert en god forklaring i dette gen-
nemregulerede land. 

I Afrika har man ikke centrale personregistre, men man har alligevel ofte styr på databaserne. De sidste 
tre måneder af vores ophold i Zambia boede vi hos en god ven i Petauke, en provinshovedstad i den øst-
lige centrale del af landet. Det var efter, vi havde besluttet at flygte fra Lusaka, og inden vi fik vores trans-
fer til Harare i orden. Det er jo fint nok at få tilbudt et job i Harare hos MS, men man kan ikke bare regne 
med at få opholdstilladelse, ikke engang selv om man er hvid og kristen og kommer fra et vestligt land. 
Somansir. Vi måtte derfor som så mange andre vente på, at opholdstilladelsen blev udstedt, inden vi 
kunne pakke vores lille Peugeot 205, med hvad der kunne være, og køre sydpå. 

Af en eller anden grund, som jeg ikke husker, var mit zambiske kørekort blevet registreret i Petauke. Det 
var før computernes tid, så det foregik i en stor bog, hvor kortets nr., datoen for registrering, mit navn og 
andre nødvendige data blev indskrevet linje for linje.  

Og således gik der lang tid uden problemer, men en dag forsvandt mit kørekort. Måske blev det fisket ud 
af min Fjällräv, jeg ved det ikke, men væk var det. Jeg indså hurtigt, at jeg nok ikke i længden kunne 
snakke mig ud af ikke at have et gyldigt kørekort, især ikke fordi vi, Anne Marie og jeg, i de par år vi ar-
bejdede som konsulenter for MS i Zambia og Zimbabwe, kørte i gennemsnit 100.000 km om året. Der er 
lange afstande i Afrika, og MS projekterne lå spredt over hele i landet. Det burde vel ikke være så bøvlet 
at få et erstatningskørekort. Troede jeg. Men det var det. Problemet var, at mit kørekort jo altså var regi-
streret i Petauke, og man kunne kun få et erstatningskort, hvis man kunne dokumentere, at man rent fak-
tisk havde haft et kort i forvejen. Det var fotokopieringens tidlige tidsalder, så man kunne ikke blot præ-
sentere en kopi. Telefonforbindelserne var svære at håndtere, og selv om man måske kunne ringe til Pet-
auke og få en motorkontorsmand til at finde data om kortet, så var det ikke en farbar vej at gå. Den ene-
ste løsning var at drage til Petauke, 800-900 km væk fra Harare, og håbe på, at den store bog, som mit 
kort var blevet registreret i, stadig fandtes.  

Så det gjorde vi, og minsandten om ikke den flinke mand på Motorkontoret efter en halv times søgning, 
linje for linje i den store bog, fandt frem til den rigtige linje med mine data, så jeg kunne få udstedt et nyt 
kørekort. Ret skal være ret. Det var ikke den eneste grund til, at vi var i Petauke. Vi var alligevel i nærhe-
den på projektbesøg. 

Det gik knap så gelinde, da vi boede i Urambo i Tanzania. Her skulle vi selvfølgelig også have et tanza-
niansk kørekort udstedt. Det kunne man ikke få i Urambo, der var en distriktsby, og distriktsbyer udsteder 
ikke kørekort, det gør kun provinsbyer. Den provinsby, som Urambo hørte til, var Tabora. Her var der et 
motorkontor, og her har jeg brugt mange timer på at sidde og vente på den motorsagkyndige. Det var 
ikke hver dag, vi var i Tabora, og stort set hver eneste gang, jeg var der, var den motorsagkyndige der 
ikke. Og når han så endelig var på sit kontor, var der altid et eller andet, der manglede i min ansøgning. 
Der var naturligvis kun én person, der måtte skrive under og udstede kørekort. Bossen. Assistenter var 
ikke bemyndiget til det arbejde. Det tog mig godt og vel et års tid at få fat i det, og det blev fejret på be-
hørig vis, da jeg vendte hjem til Urambo med et tanzaniansk kørekort. 

Her i landet er det noget lettere. Man slår blot op i et centralt register og kontrollerer, at man har bestået 
køreprøven og fået udstedt et kort, og at det samme kort ikke er frataget.  

Men tilbage til hovedsporet. Vi var i Horsens, fordi min bil skulle serviceres hos Toyota. Vi stod umaner-
lig tidlig op, kl. 7, og det var umanerlig koldt, -7 grader, og min bil var umanerlig meget dækket af is fra 
nattens rimfrost, så det tog umanerlig lang tid at få bilen klar til at køre fra Pøt mod Horsens. Vi var hel-
digvis fri for tåge. Toyota-værkstedet havde sagt, at det ville tage en halvanden times tid, hvorfor vi havde 
besluttet at gå en lang tur i Horsens. Det er lang tid siden, jeg har været nede og oppe ad landets bredeste 
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gågade. Søndergade hedder den. Vi ville lige stikke hovederne ind i byens to gamle kirker, Klosterkirken 
og Frelserkirken. Den sidstnævnte var lukket. Den havde kun åben mellem kl. 12 og 14 for andagtssø-
gende sjæle, fortalte et lille skilt i døren. Mere velkommen var vi i den ualmindelig smukke Klosterkirke, 
der var åben for maks. fem besøgende ad gangen. Smuk er den. Kan jeg sagtens sige, jeg er både døbt og 
konfirmeret i den. Og mine forældre blev bisat her.  

Derefter gik det op og ned ad Søndergade. Der er sket meget, siden Anne Marie og jeg var lærere på 
Handelsgymnasiet. Søndergade er meget forandret, med udskænkningssteder og andre små rum for store 
og små. Hyggelig gade. Endda med kunstværker i det offentlige rum. Skænket af Horsens Folkeblads 
Fond. Vi fandt en 4-5 skulpturer, ét af Mikael Kvium og resten af Christian Lemmertz. Kvium er fra Hor-
sens, det er Lemmertz ikke, men Horsens Kunstmuseum har en relativ stor samling af Lemmertz´ værker. 
Og Kvium’s. Værkerne er anmeldt 1. maj 2020 i en artikel titlen Kunstsafari på Horsens Gågade 
(https://kunsten.nu/journal/kunstsafari-paa-horsens-gaagade/). Det bliver fint at vende tilbage, når vejret er 
blevet varmere, for det var stadigvæk umanerlig koldt i Horsnes. Minus 12,7 grader natten før, årets hidtil 
koldeste. 

Efter en god halvanden times kunst- og kirkesafari var vi tilbage ved Toyota, og efter endnu en halv times 
tid var hybriden færdig-serviceret. Derefter stod på programmet på ugens storindkøb i SuperBrugsen i 
Stensballe. 

  

 

Michael Kvium: Double blind Christian Lemmertz: Adam  
(& Erik) 

Christian Lemmerts: <titel>  
(& Anne Marie) 

Michael Kvium: Double blind Christian Lemmertz:  
Hyæne med barn 

Michael Kvium: Double blind 
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3. februar 2021 – Og så kom sneen 

Min venstre læg driller stadig, og nu er højre hase også begyndt at gøre knas. Måske har jeg fået forstræk-
ning, eller også er det overbelastning, fordi jeg går forkert for at spare min venstre læg. Det går over med 
tiden, er jeg sikker på. 

Heldigvis havde vi ikke planlagt større vandringer. Det var der heller ikke værd til. Sneen væltede ned 
fra, om ikke fra årle morgenstund, så i hvert fald fra midt på formiddagen. Vi brugte dagen til en del in-
dendørs gøremål, og da snevejret var stilnet en smule af, gik vi en tur rundt i området og så på sneen. 

Smukt var det. 

Snedækket hybrid Snedækket busk 

En anden snedækket busk 

Snedækkede træer i Sønderby Skov Snedækkede cykler 
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4. februar 2021 – Bidende koldt ved bugten 

Vejret indbyder ikke ligefrem til længerevarende udendørs aktiviteter, så det blev indendørs kontorar-
bejde det meste af dagen. 

Efter frokost blev det dog til en tur til stranden, Smuk som altid, men bidende koldt var det. En kort tur 
gennem Sønderby Skov, over igennem et af de mange sommerhusområder, ned ad stien mod stranden, 
den der er spærret for kørsel med en aflåst bom, hvor der tydeligt står ”Parkering forbudt”. Lidt længere 
nede af stien ved noget, der godt kunne ligne en p-plads på et grønt areal, står der ”Parkering – med sær-
lig tilladelse af grundejerforeningen”. Hvordan de to skilte harmonerer med hinanden, skal man nok ikke 
spekulere så meget over. Så det gør jeg så heller ikke. 

Der var sne på bjergene (op til 5 m) på Endelave 

Efter en times tid i kulden var vi hjemme igen. Vi frøs ikke. Vi var i vinterklæder. Fra inderst til yderst. 

 

Vinter ved As Vig 
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5. februar 2021 – Bambi på besøg i haven 

Det er fortsat bidende koldt i Pøt. Måske var det derfor, at vi fik besøg af et rådyr i morges. Der var ingen 
folk på stien ved siden af vores hus, der var ingen biler på vejene omkring husene, så der var stille og fre-
deligt ved hækken med de lækre grønne blade. De få blade der var der endnu. 

Den stod der en halv times tid, indtil en tidlig morgrenløber dukkede op, og så blev det alligevel for me-
get. Den fortrak ind i skoven. Det var et herligt formiddagssyn. 

Vi manglede forsyninger, så vi tog en tur til SuperBrugsen i Juelsminde. Afstanden er overkommelig, 12 
km, og vejen var ren, i hvert fald landevejen mellem Glud og Juelsminde. Inde i selve sommerhusområ-
det var sneen presset fast til plade af is. Forsigtig kørsel var tilrådeligt.  

Havde det ikke været, fordi vi skal ud at gå hver dag, var vi vist ikke kommet afsted i dag. Vi fik dog en 
fin tur på knap 4 km ud af det, og vi pudsede vores glorie, da vi var hjemme igen. Det er noget af et ar-
bejde at komme i tøjet før turen og af tøjet efter turen. Anne Marie har mange lag på, så mange at det tog 
hende et kvarters tid på turen at fortælle mig, hvad hun var iklædt fra inderst til yderst. Det er i øvrigt en 
kamp i det hele taget at finde plads til at tage tøj på og af. Husets fordelingsgang er en meter bred. Det er 
ikke meget, når to personer skal passere hinanden. Det kan ikke lade sig gøre, uden at vi begge krabber 
sidelæns forbi hinanden. 

Vi fik dog en tur ud af. Så sommerhuskoloniens mindste hus, bambibeskyttelse af nye træer og Endelave-
færgen på vej til Endelave. Selvfølgelig, hvor ellers. Nåh ja, den kunne jo have været på vej tilbage til 
Snaptun. Men det var den ikke. Den var på vej til Endelave, som lå fint i horisonten og skinnede med 
hvidt sne på toppen. 

Meteorologerne lover frost de næste mange dage. De varslede de ikke i slutningen af januar. Men nu er 
den, frosten, og det skal vi vel ikke være kede af. Alskens kryb, som vi ikke bryder os om at støde på til 
sommer, går til, og det er godt nok. 

  

Bambi besøg i haven i Pøt Strandby 
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6. februar 2021 – Vandring i Klokkedal 

Dagens vandretur gik gennem Klokkedal, en meget smuk smeltevandsdal, dannet i istiden. Dalen er næ-
sten 2,5 km lang. Der var mange andre, der havde fået samme idé, så p-pladsen ved Bollervej var tem-
melig fyldt. Vi fandt vist den sidste ledige plads. 

Der er egentlig kun to veje, man kan gå. Enten start man fra p-pladsen i nordenden og går sydpå, eller 
også starter man fra p-pladsen i sydenden og går nordpå. Såre enkelt. Der er en ret stor skovvej, parallel 

med hovedvejen, man kan 
følge et stykke af vejen. Den 
tog vi på tilbageturen. Der 
er et hav af småstier på de 
stejle skrænter, men dem 
undlod vi at betræde. Med 
en enkelt undtagelse. Vi 
”kom til” at starte ud på en 
smal skræntsti. Den så tilfor-
ladelig ud ved p-pladsen, 
men det holdt snart op, og 
så havde vi nok at gøre med 

at holde os på stien. Visse steder var der langt ned til 
bunden af dalen. Det svært farbare stykke sluttede dog 
snart, og derefter havde vi en fin og let tur i det flotte 
frostvejr. 

Helt nede i bunden mod nord er der en vandmølle, der 
har været i brug indtil 1962. Her har der også tidligere 
været et traktørsted. Kan huske det fra min barndom. 
De havde ikke spiritusbevilling, ikke fordi det gjorde 
mig så meget i min barndom, men man kunne da godt 
forestille sig, at det havde betydning for de voksne. Nu 
om stunder er der hverken vandmølle, traktørsted eller 
spiritusbevilling. Blot en privat bolig i møllen. Sikkert 
et hyggeligt sted. Især om sommeren. Hvis man bryder 
sig om turister. 

Den opstemmede sø er der, neden for møllen er der 
ænder i bækken, og den gamle fisketrappe eksisterer 
også stadigvæk. Der står på et fint skilt ved bredden af 
søen, at fiskeri er forbudt. På tre sprog endda. Altså tek-
sten, ikke fiskeriet som sådan. Vi så faktisk også et par 
andre skilte med info om kamera-overvågning af mår-
hunde.  

Fin tur, men kold. 

  

Travetur i Klokkedal 

Den gamle mølle i Klokkedal 
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7. februar 2021 – TPC 

TPC er et portugisisk akronym for Trabalho para Casa. På dansk hjemmearbejde. Eller lektier. Og hvorfor 
kommer jeg så lige i tanke om det i dag. Jo, dagen i dag var præget af TPC. Jeg har et møde i orienterings-
forbundets stævne-og reglementsudvalg på onsdag. Virtuelt, naturligvis, men det skal alligevel forbere-
des. Derfor gik det meste af dagen med TPC. 

Vi stødte første gang på begrebet TPC i 1993. I Lissabon. Vi var sendt på sprogkursus, i portugisisk selv-
følgelig. Ikke underligt, at det var portugisisk, når vi var i Lissabon for at lære sprog. Jeg havde søgt en 
stilling som Administrator for MS landeprogram i Mozambique, og havde fået det. Der var bare ét pro-
blem, i Mozambique taler man portugisisk. Og det var jeg godt nok ikke lige stødt på før. Et eller andet 
sted havde jeg læst, at portugisisk var det sprog, der lå tættest på latin, og da jeg havde bestået den lille 
latinprøve, med bravur endda, i 1960, så var jeg helt sikker på, at det at lære portugisisk ikke ville blive 
et problem. Meeen, det var nu ikke helt let. Måske havde jeg alligevel ikke lært så meget latin i sin tid på 
Ryesgade Skole i Horsens. 

Vi kom til Lissabon i foråret 1993 og var heldige at få en lærer, der var supereffektiv. Gabriella, tror jeg 
hun hed. Eller også noget andet portugisisk. Kurset var intensivt. 2 x 2 lektioner om formiddagen og 2 x 2 
lektioner om eftermiddagen. Ind imellem dobbelt-lektionerne tid til en espresso på den nærmeste café. 
Og på traditionel portugisisk vis god tid til frokost og en gåtur i den nærmeste park. Undervisningen slut-
tede altid med en stak TPC, som Gabriella, eller hvad hun nu hed, forventede at vi ville have løsningen 
på næste morgen. Og det havde vi. Og der var mange røde streger i de skriftlige opgaver. Men det trak 
godt nok tænder ud. Vi havde fri i weekenden. Bortset fra TPC, altså. 

Det er ”by far” den bedste sproglærer, jeg nogensinde har haft. Hun krævede grammatisk korrekte sæt-
ningskonstruktioner, i en sådan grad at jeg sommetider tænkte mere på, om grammatikken var korrekt, 
eller om folk kunne forstå, hvad jeg forsøgte at sige. Med min baggrund som matematiklærer, med 
stramme ”grammatiske” regler, var den måde at lære portugisisk på dog effektiv.  

Vi var på sprogskole i 9 uger. Efter 6 uger havde vi en uge fri, hvor vi skulle ud blandt folket og tale spro-
get med almindelige mennesker. Vi tog toget til den nordlige del af Portugal, helt oppe ved grænsen til 
Spanien, var rundt om Porto, tog toget op i Douro-dalen, fortsatte med lokaltoget op ad bjergskrånin-
gerne til Régua, hvor vi lejede en bil og kørte langt, langt ud på landet. 

Jeg var lige fyldt 50 år i 1993 og det var et fantastisk privilegium at få lov at kaste sig ud i et helt nyt fag-
område, så langt fra det, som jeg hidtil havde beskæftiget mig med, matematik, databehandling og øko-
nomi. 

Efter sprogskolen fløj vi direkte til Maputo, hvor jeg startede arbejdet dagen efter. Vi blev indlogeret på et 
hotel de første par måneder, et af de pænere i Maputo på det tidspunkt. Efter et par dage fik Anne Marie 
et korttidsjob i Harare, og så boede jeg alene på hotel de første par måneder. Min forgænger på posten 
som administrator havde ikke tænkt sig at flytte ud fra det hus, vi skulle overtage, før i absolut sidste øje-
blik. Hun var i det hele taget ikke særlig samarbejdsvillig, men det er en helt anden historie. 

Jeg var i Maputo, boede på hotel og kæmpede med at forstå og gøre mig forståelig på Mozambique-Por-
tugisisk, som er noget anderledes end Portugisisk-Portugisisk. Jeg var fast besluttet på at tale portugisisk 
på MS-kontoret fra dag ét. Og gjorde det, selv om det sommetider var svært. Der skete naturligvis det, at 
mine mozambiquiske kolleger gerne ville træne deres engelsk, og derfor hellere ville tale engelsk med 
mig. Med mit relativt lave niveau, i hvert fald i starten, blev det ofte noget kaudervælsk, der blev talt. 
Men det gik. Og efterhånden og med årene gik det såmænd også så fint, så jeg beherskede sproget, både 
mundtligt og skriftligt, i hvert fald til et niveau noget over det niveau, som den nu hedengangne prinsge-
mal beherskede dansk. Det kom mig siden til gavn som konsulent, da jeg kom i folden som freelancer 
hos et stort amerikansk konsulentfirma. De havde ikke kontakt til så mange økonomer, der beherskede 
portugisisk, så jeg fik ofte opgaverne. 

At bo på hotel i Maputo i 1993, selv om det var et af de pænere, var ikke nogen stor oplevelse. Dels var 
der varemangel, og dels havde været 17 års borgerkrig sat sine spor på infrastrukturen. Det var kun et 
halvt års tid efter våbenhvilen mellem regeringspartiet Frelimo og oprørspartiet Renamo, der blev indgået 
i oktober 1992. Hvordan det i øvrigt var at bo i Maputo og på landet i Mozambique på det tidspunkt, er 
en helt anden historie, som jeg gemmer til en anden lejlighed.  
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Jeg fik altså lært portugisisk på den hårde måde, med grammatikken i orden og et hav af TPC’er, der sam-
vittighedsfuldt blev lavet og afleveret. På en måde kan jeg godt være misundelig på de folk, der kom til 
Mozambique og overhovedet ikke havde grammatikken på plads, men alligevel fyrede nogle sætninger 
af, som mozambiquerne forstod. Altså forstod og forstod, de skulle sommetider spørge, hvad de mente, 
men så fik man jo også trænet sproget på den måde. Sommetider havde jeg for travlt med at tænke på, 
om grammatikken var rigtig, før jeg udtalte mig om et emne, selv om det måske havde været bedre bare 
at sige noget. Det gælder jo også herhjemme, vi støtter og står bag de mennesker, der på trods af mang-
lende sprogkompetencer trods alt udtaler sig. Ja altså nok alligevel ikke alle, det voksne mobbeoffer 
prinsgemalen var vi da vist ikke så overbærende overfor. 

Efter dagens TPC gik vi en lille tur i området. Gennem skoven, over til den næste sommerhuskoloni og 
ned på stranden, som vi fulgte hjemad. Så skal jeg da ellers lige love for, at vi havde fået vinden imod. 
Der var 3 graders frost, men det føltes som 15. Fimbulvinteren er over os.   

Sønderby Strand i vinterdragt 
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8. februar 2021 – Dagene længes og vinteren strenges 

Citatet er fra Brorsons salme ”Her skal ties, her skal bies”. Har jeg fundet ud af med Google’s hjælp. Og 
hvorfor mon jeg lige kommer i tanke om den strofe. Det er der da vist ingen tvivl om. Her ved As Vig er 
det bidende koldt. Rigtig fimbulvinter. Temperaturen er godt nok ikke længere nede end -2 grader, men 
med frisk vind på 10 m/sek føles det som -11 grader. Siger min vejrudsigt på mobilos’en. Og det skulle 
vare ved flere dage endnu. Siger vejrudsigten også. 

Vi har snebyger og fygning. Flot er det. Jeg har ikke oplevet noget lignende siden dengang, jeg boede i 
Højbjerg uden for Århus i januar 2003. Vi var lige vendt hjem fra Tanzania og havde lånt en lejlighed af 
vores gode veninde Karen, som på det tidspunkt arbejdede i Sydafrika. Vi kom hjem direkte fra Tanzanias 
varme til dansk vinter. Lejligheden var en andelsbolig på 1. sal med en smuk udsigt ned mod Marselis-
borgskovene. Billederne viser, hvor flot det var. Et sådant syn får man ikke i storbyen, men med flytnin-
gen til de store, åbne vidder i Jylland skulle det vel ikke igen vare 18 år, før vi ser snefygning. 

Desværre har vinden blæst sneen af træerne i Pøt Strandby. Men sådan en god travetur i fygesne med ud-
sigt til bugten, Endelave, Æbelø og As Hoved er da ikke at foragte. Mågerne havde travlt ved badebroen, 
helt derinde hvor vi for nogle dage siden fandt et par rør med udløb af ”noget flydende”. Dengang mente 
vi nok, at det var vand. Men hvad mon mågerne gik efter lige der? Nå, det har nok været småfisk, der er 
blevet skyllet ind mod badebroen i den kraftige vind. Håber jeg. Er ikke sikker på, at jeg vil tage til Pøt 
Strand og bade til sommer. Nå, men det kommer jo nok også af sig selv. Tvivler på, at vandet bliver 28 
grader.  

Resten af dagen var der hjemmesysler på programmet. Er gået i gang med Krause-Kjærs nyeste politik-
krimi. Den bliver jeg vist hurtigere færdig med end Georges Perec’s Livet en brugsanvisning. Bogens for-
tællinger ligger stadig som bagkatalog i mit hjernelager.  

 Pøt Strand januar 2021 

Højbjerg og Mindeparken 2003 
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10. februar 2021 – Ud at gå i sne 

Det havde sneet voldsomt i løbet af natten, og der lå vel op til 10 cm sne nogle steder. Andre steder 
havde blæsten næsten renset jordens frostklare overflade. Det hus vi er i lige nu, har ikke carport, så hy-
briden var totaldækket af sne. Løs sne, så det kunne fjernes med en almindelig huskost. Det er ikke al-
mindeligt med sneskovle i sommerhuse, i hvert fald fandt jeg ikke en sådan tingest. Det så heller ikke ud 
til, at nabohusene havde adgang til en sneskovl. 

Huskosten kunne også bruges til at skubbe sneen væk fra fordøren, så vi kunne komme ud at trave i 
sneen. Det var hårdt arbejde at kæmpe sig gennem den løse sne. Knap så slemt som løs sand, men der-
henad. Vi fik en tur på 4,2 km ud af det. Vi har to sædvanlige ture, den ene mod syd, der går igennem 
Sønderby Skov og over til sommerhuskolonien ved Sønderby og den anden mod nord. Den går mest 
igennem sommerhuskolonier, men midtvejs er der et lille skovstykke med en lille grøft med rindende 
vand, et hus på kanten af skrænten ned mod bugten og et stort stykke, der vist bliver brugt som opholds-
areal for badegæster om sommeren. Herfra er der en stejl sti ned til stranden med en badebro. Det er ikke 
den samme som den badebro, der ved udløbet har et par rør med ”noget rindende væske”. Her holder 
mågerne gerne til. Den badebro, vi ser på vores nordrute, har tilsyneladende ingen udløb af mærkelige 
væsker. 

Feriehuse er forskellige. Det er helårshuse for så vidt også. Det her hus, som vi flytter fra om nogle dage, 
er bygget i 2001. På den tid var det vigtigt at have spa og sauna i huset. Af hensyn til udlejning til tyskere, 
tror jeg. Det tager en masse plads op til ingen verdens nytte. Og det er så heller ikke helt rigtig, for sau-
naen gemmer på en saunaovn med sten, der kan opvarmes, en støvsuger, en kost, en gulvskrubbe, en 
gulvklud, en sammenklappelig drømmeseng. en gulvspand af den slags, man stikker en særlige moppe 
ned i for at vaske gulv, en træspand og en grydeske til brug for et saunabesøg og en stor svaber. Vi har 
brugt støvsugeren et par gange, og kosten har været nyttig til at fjerne sne fra hybriden. Resten står der 
bare. Ubrugt. 

Der er også en brændeovn. Den har vi ikke brugt. Det sviner, temperaturen er ikke til at styre, det soder, 
og partikeludstødning er sundhedsfarlig, især for os med nedsat lungefunktion. Så brændeovn? Helst ikke. 

Vi har også et klimaanlæg. Et af dem, der hænger under loftet og får sin varme fra et udendørs køle/var-
meanlæg. Den kan kun blæse kold luft ud i stuen. Den kan sikkert nok repareres, men nu er det for sent. 
Vi rejser på lørdag. Vi  

Det mest irriterende ved det her hus er den smalle fordelingsgang. Der er kun plads til at to personer pas-
serer hinanden med front mod hinanden og derefter krabber sidelæns. Havde det været sommer og sol, 
havde det nok ikke betydet så meget, man kunne jo blot have bevæget sig udenfor for at tage en jakke 
på, og det er nok i virkeligheden ikke så sandsynligt, at man overhovedet behøver at tage jakke på, hvis 
det er sommer og sol. Det er samme problem i soveværelset, det store, som ikke så stort endda. Her kan 
vi også kun passere hinanden på krabbemaner. De øvrige to soverum er så små, så her kan mere end én 
person ad gangen ikke bevæge sig rundt. Gad vide, hvordan det fungerer, hvis man er en familie med far, 
mor og 4 børn. Første person i seng, kald på den næste, som så kan kaste sig under dynen. Nå, men jeg 
behøver sådan set ikke spekulere så længe over det. Der er en stor terrasse, overdækket, og en stor græs-
plæne. Måske sætter man et telt op i haven, hvis man føler det for trangt, eller smider en madras på ter-
rassen. Hvad ved jeg? 

Så er der køkkenet. Her er der et komfur med fire kogeplader. Kun de to til venstre kan reguleres. Det kan 
de to til højre for så vidt også. De har blot to funktioner. Slukket eller tændt for fuldt blus. Man kan 
vænne sig til meget. Også, at man kun kan regulere de to blus til venstre. Emhætten fungerer til gengæld 
upåklageligt. Det gør ovnen også. Vi har bagt både gulerodsboller og kardemommesnurrer. Vi har også 
ovnstegt rodfrugter. Og mørbrad. På gourmetmadfronten er alt således vel.  

Vi savner vores Cooker. Den havde vi meget fornøjelse af på Frederiksberg, Her har vi blot en lille elke-
del af ubestemmeligt mærke. Den kan knap nok koge vand nok til en kande kaffe. Og når vandet koger, 
sprutter det ud over både kedel, bund og køkkenbord. Med tiden fik vi lært at tilpasse mængden af vand i 
kedlen til dens særheder og i øvrigt have en karklud og en halv køkkenrulle klar til at tørre overskydende 
og overflydende vand op. 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

192 

 

Der er naturligvis internet i huset. Det er ikke specielt hurtigt, men det virker. Intet feriehus med respekt 
for sig selv udlejes i disse tider uden internet. Måske, men det er en del af det filter, vi lægger ind i vores 
søgekriterier, når vi søger huse. Sammen med vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Det sidste 
glemte vi ved de to første huse, vi har været i på vores Danmarks-odyssé. Tørretumbler har vi heller ikke 
haft alle vegne, men det kan vi håndtere med en fornuftig størrelse tørrestativ og lidt plads. Her har vi 
skabt os lidt ekstra tørreplads ved at sætte et par tørresnore op omkring et par stolper i stuen, hvor den 
ene stolpe er skorstensrøret til brændeovnen, som vi jo alligevel ikke bruger.  

En ting, der har undret os, er, hvad man som ejer tænker, når man møblerer sit sommerhus. Ofte har vi 
tænkt, at der er sket det, som Niels Hausgaard engang havde en sketch om, hvor overskudsmøbler fik 
spørgsmålet: ”Er det ikke noget, vi kan bruge nede i sommerhuset?”  

Lyssætningen er også et kapitel for sig. Den er svært læsevenlig, især om aftenen. Om dagen går det, her 
kan man blot finde et sted med naturligt lys. Det gamle fjernsyn, som sikkert har kendt bedre dage, inden 
det blev skiftet ud med en nyere model derhjemme i hovedboligen og derefter flyttet til sommerhuset, 
virker egentlig fint. Det gør fjernbetjeningen ikke. Heller ikke, selv om vi skiftede batterierne til nye. Det 
er en mindre detalje, det kan håndteres med knapperne på siden af apparatet.  

Placeringen af møblerne er en anden forunderlig ting. I de seneste tre huse er vi startet med at møblere 
om. Også her i Pøt. Vi skal så lige huske, hvordan møblerne stod, da vi kom, men det har vi en god for-
nemmelse for.  

Det kan lyde som mange småproblemer, vi har skullet forholde os til. Det er det også. Men det er dog 
ingenting mod de udfordringer, vi stod over for i huset i Maputo og huset i Urambo i Tanzania. Men det 
er en helt anden historie, eller to. 

Her har vi det fint. Vi håndterer de små problemer uden større besvær og holder varmen i vores vinterun-
dertøj. Det bliver snart varmere, siger meteorologerne og deres forudsigelser stoler vi på. De plejer at 
passe. Altså dagen efter, når de fortæller om det vejr, der var i går.  

Sne og frost ved bugten 
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11. februar 2021 – Ud at gå i mere sne 

Det havde sneet igen i nat. Knap så meget som 
natten før, men jeg måtte igen have fat i husk-
osten og feje trappetrin og bil. Det er tredje 
morgen i træk, at jeg skal feje trappe og bil. 

Dagens travetur gik lidt her og lidt der. Lidt i 
skov og meget på markvej. Lidt på asfalt og 
meget i løs sne i skoven. Lidt i skygge og me-
get i sol. Vi ville ikke ned på stranden. Der er 
efterhånden noget glat, efter vandet har skvul-
pet op over sten og sand og badebro. Ikke 
fordi, vi skulle ud at stå på skøjter på bade-
broen. 

Vi fandt Horsens Folkeblads afleveringsplads 
ved landevejen. Gad vide, om avisen stadig 
bliver afleveret der. Efter skiltet at dømme så 
det ikke helt sådan ud. Vi var næsten nået 
rundt på vores 5.1 km travetur, da sneen igen 
begyndte at vælte ned. Vi nåede hjem i god 
behold. 

Formiddagen gik med indendørs sysler. Vi fik 
besøg i haven af en sjagger, en drosselart, der 
åbenbart ikke flyver bort til mildere egne om 
vinteren. Den muntrede sig vældigt i hækken.  

Det gjorde vi også med at se på den. 

 

Sjagger i haven 
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Vandretur i snelandskaber 

Udendørs sauna – ikke vores 

Drop-off for Horsens Folkeblad 
 – vist ikke i brug 
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12. februar 2021 – Ud at trave i sne igen 

Det var den samme gamle sne, vi travede i i dag. Det 
var den sidste tur i denne omgang. Vi mangler en del 
vandreture i Bjerre Herred, så vi kommer nok tilbage 
en dag. Endelave nåede vi heller ikke. Kroen havde 
corona-lukket. Kaninoen står på vandreprogrammet, 
når vi kommer til sommer og sol. 

Sneen var lige så løs som i går, men der havde været 
flere ude at trave i sneen, og på de store veje, som en 
passant ikke er så store endda, havde der været biler. 
Vores hus ligger for enden af en bivej, hvor der ikke 
havde været mange biler. Her var det stadigvæk løs 
sne, vi gik rundt i.  

Det var frostklart. Vi kunne se masser af svømmefugle 
i havet, sneen på Endelave, Æbelø og langt ude i hori-
sonten Fyn. Der var også muldvarpeskud. Hvordan 
det lykkes muldvarpen at skubbe den frosne jord op. 
er lidt en gåde. Men den gør det alligevel.  
De små bække i skoven er nu frosset til. De er for 
smalle til skøjteløb, men hvis de havde været bredere 
og hvis jeg havde ejet et par skøjter og hvis havde haft 
dem med, kunne jeg godt have stået på skøjter.   

Jeg havde ikke været ude at lufte hybriden, siden sne-
faldet startede, men i går havde jeg kostet sneen af. 
Ikke nogen særlig god ide, for i nat frøs det voldsomt. I 
morges ved 8-tiden var temperaturen minus 11 grader 
og hybriden var helt dækket af noget, der lignede rim-
frost. Jeg skulle en tur i Dagli’ Brugsen i Glud, så jeg 
måtte ud og skrabe is af ruderne. Hybriden startede 
uden problemer. Uden for sommerhuskolonien var ve-
jene saltede og ryddede, så det gik fint. 

Vi har pakket hele dagen. Bagagerummet er fyldt og 
bliver ikke åbnet før Husby. Cykelhængeren hænger 
på krogen med cyklerne hængt på. 

Kabinen bliver fyldt op i morgen 
tidlig, og så drager vi herfra ved 
10-tiden. Ned om Juelsminde for 
at aflevere nøgler og forbrugs-
blanket med store tal, det har 
været koldt, og dyrt i opvarmning 
de sidste par uger.  

Hybriden er klar til afgang 
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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 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

210 

 

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 
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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 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

220 

 

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.  



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

223 

 

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 



Jensen & Nielsen’s nomadekrønike 
 

 

230 

 

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 
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