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Den gamle er Henning Pehrson 

 



Onsdag d. 11. december: Skyttelavet holdt sin julefrokost denne aften i stuen med 

fin mad, som Walther og Jim Lindegård serverede. Arne Lund havde doneret de 

røgede ål.  

Fin aften i hyggeligt selskab, hvor der også blev udvekslet vittigheder, der undertiden 

gik under bæltestedet. Vi, der rødmede, gjorde det med ynde. 

 

 

Fotoet med 

præmiemodtagerne 

viser næsten de 

samme som sidste 

år, nemlig Steen, 

Erik, Ellen og Frede. 

 

 

 

 

 

 

 

31. december: Af hensyn til formandens finfølelse og 

fornemmelser for ære, vil jeg ikke nævne, hvad den 

første af tvillingkanonerne havde besluttet ikke at gøre. 

Den anden tvilling var mere beredvillig.  

 

Kan man heraf 

udlede, at en af dem 

er en hankanon og 

den anden en 

hunkanon? 

 

 

Det er et spørgsmål om temperament. 



 

Ved 

nytårsmønstringen 

d. 4. januar var der 

nogle 25 års 

medlemsskabsfolk, 

nemlig: 

Jørgen Petersen 

Erik Baagøe Larsen 

Hans Mæng og 

Tage Eriksen.  

 

 

 

Formanden må vente lidt endnu, men øver sig her i at deltage blandt honoratiores. 

 

 

 

Til gengæld blev vores trofaste 

flagbærer, Ib Hansen, udnævnt til årets 

mariner 2019. 

Han håndterer vores fane med stor 

akkuratesse. 

 

 

 

 

 

4 gange om året er vi nogle seje fyre, der må ud med foreningens 

blad. Vejret kan være ubehageligt på denne årstid, og det er 

desværre meget besværligt at foretage udbringningen med bil. 

Selv om man er motoriseret, er jeg sikker på, at ansigtsudtrykket 

her afspejler sindsstemningen. 



Fra fortiden: 

 

 

Jamen kære lærer Pehrson.  

Jeg har nu fattet Arkimedes’ 3. lov: 

”Jo mere et legeme falder langsommere, jo mindre er 

dets hastighed større.” 

 

 

 

 

I en TV-udsendelse viste man, hvordan 

skoleeleverne uden nogen form for irettesættelse 

farer rundt i skolestuen. Den slags problemer 

havde vi da aldrig i min tid som lærer. 

 

 

 

Der bor mange mennesker i Kina. Derfor mente regeringen 

derude ikke, at et udbrud af Corona influenzaen havde nogen 

større betydning. Hvad betyder nogle millioner fra eller til, når 

man er 1.4 milliard kinesere?  

 

Man forsøgte med de sædvanlige forsigtige overtalelsesforsøg 

at standse snakken. Udlandet må ikke tro, at der er noget galt i 

Kina. 

 

 

Lægen Li Wenliang, der opdagede virusset, fik 

mundkurv på, men den forhindrede ham ikke i at blive 

smittet og dø. 

 

 

Nu gåralle med mundkurv. 



 

Lørdag d. 15. februar: 

Generalforsamling. 

Formanden takkede for de mange 

frivilliges indsats og gennemgik, hvad vi 

i det forgangne år har været udsat for. 

Bl.a. er 15 medlemmer gået fra borde. 

Bestyrelsen blev genvalgt uden 

modkandidater, men med akklamation. 

 

 

Gennemgang af et regnskab med en masse kedelige tal er normalt 

tilstrækkeligt til, at mine tanker strejfer til mere interessante 

begivenheder i fortiden.  

Men ikke når Niels Marcussen gennemgår marineforeningens 

regnskab.  

Det sker med lune og erkendelse af trivialiteter. For mig er det 

tilstrækkeligt at få at vide, at vores forening vel nok er den mest 

velhavende marineforening i Danmark. 

En sådan oplysning skulle kunne få selv det mest pessimistiske 

medlem til at se mere positivt på tilværelsen. 
 

 

 

 

 

 

Jeg er egentlig kommet for at spørge, om jeg må 

gifte mig med Deres datter. 

Har De talt med min kone? 

Nej, men jeg tror, jeg foretrækker Deres datter! 
 

 

 

 



 

Erik. Kan du fortælle mig hvilken fugl bygger sin rede af ler? 

Ja, det må vel være lerduen. 

 

 

 

 

 

 

Februar har været den vådeste måned siden man begyndte at gemme disse 

besynderlige oplysninger. Januar var den varmeste, så hvad mon marts bringer? 

Vi har masser af vand alle vegne, og især i Jylland har åerne fundet nye græsgange. 

Lokalt lyder en spadseretur her i Christiansminde som: ”svup svup.” 

 

Ligesom i gamle dage gik jeg og 

nynnede: ”Water, water 

everywhere, and not a drop to 

drink”. 

 

Forfatteren var vistnok en 

englænder ved navn Tommy, der 

på en typisk engelsk sommerdag 

gik og funderede over 

tilværelsen. 

 

 

 

 

 

 

Christiansmindes lokale krokodille 

havde også fået nok af vand og var 

krøbet i tørvejr. 



4. marts er Corona virusset er nået til Fyn, og det er ikke så godt. På Sjælland har 

små 200 hundrede beboere været tvunget til at tilbring 14 dage i isolation. Den 

første var en mand ansat i DR2, så det går nok. 

 

 

 

Når folk spørger mig, hvor mange der arbejder her, plejer jeg 

at sige: ”Cirka en tredjedel af dem.” 

 

 

 

 

 

12. marts: Statsminister Mette Frederiksen meddelte i aftes, at Danmark lukker ned. 

Alle undervisningssteder, skoler, universiteter o.l. holdes lukket. Foreløbig i 14 dage. 

Jeg kan i tankerne forestille mig en utrolig bunke skoleelever, der nu i så lang tid skal 

sidde hjemme og græde over, at de ikke kan komme i skole. Stakkels børn! 

Hvis skolerne lukkes for længe, er jeg sikker på, at forældrene er de første, der 

opfinder en vaccine. 

Ifølge statsministeren skal vi stå sammen, men med mindst 1 meters afstand. 

Sygdommen rammer de ældre hårdest, så det er et held, at vi ikke er gamle. 

Radioen meddeler, at københavnerne klumper sammen for at hamstre toiletpapir 

og gær. 

Hvorfor nu lige det? Nåh, ja. Et andet ord for afføring er vel det første, de tænker på. 

 

 

 

 

Med alle de offentlige institutioner, der er samlet i 

hovedstaden, skulle der da være papir nok til en 

nødsituation, men …. 

jeg ved af erfaring, at tryksværten på avispapir smitter 

af. 



13. marts: Regeringen har besluttet, at alle Danmarks grænser lukkes. Ingen fly, 

ingen tog, ingen biler. Jo. Lige med undtagelse af godstrafik med fødevarer og 

medicin. 

Altså ingen grund til at hamstre. Det er dem, der hamstrer, der giver grund til at 

hamstre. I vores lokale Fakta bemærkede jeg, at der ingen mælk, rugbrød, mel, gær 

eller sukker var på hylderne. I et par timer! 

 

 

Det er sukker, der giver kaffen den grimme smag, hvis man 

glemmer at komme det i! 

 

 

 

 

Én ting er at lægge planer. 

Noget helt andet er at huske, hvor man har lagt dem. 

 

 

Vi skal også huske på, at marinestuen er lukket ned indtil videre. 

 

 

Alle planer om at rejse ud i verden er lagt på hylderne. SAS sender 4000 af sine 4200 

medarbejdere i Danmark hjem. Det kan man da kalde en reducering af 

arbejdsstyrken. 

Dersom de ramte firmaer ikke afskediger sine 

medarbejdere, lover statsministeren at betale 75 % af 

lønningerne. Op til ca. 24.000 kr. om måneden.  

Hvordan skal de højtlønnede kunne leve af så lidt?  

Lidt mere vand i whiskyen?  

 

Vi må stå sammen og hjælpe dem! 

 

Jeg ved, at det er blevet sagt før: spiritus løser ingen problemer, men det gør vand 

eller mælk heller ikke. 



19. marts: Den lysende himmelkugle, der normalt spreder varme, men som vi ikke 

har set i lange tider, har været på himlen hele dagen, og det har ligesom givet 

fornemmelsen af forår. Jeg har gået en lang tur, cyklet rundt i byen og dæleme om 

jeg ikke også har slået græs for første gang i år. 

Normalt, når jeg får et sådant anfald af energi, sætter jeg mig ned og venter på, at 

det skal gå over. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. marts: 
Ifølge lokale historikere er en stor del af Svendborgs beboere blevet skabt her i disse 
idylliske omgivelser ved Christiansminde. Ingen var dog i færd med denne 
beskæftigelse, da jeg nød det skarpe forårslys.  Det skyldes muligvis, at det var koldt! 
 

 

 

Det skete under et tordenvejr. Viggo sagde, at man var helt sikker i en bil, 

når det tordnede. 

Viggo sagde også, at det var kunstigt åndedræt, men nu har lægen fortalt 

mig, at jeg er gravid. 



Statsministeren anbefaler, at antallet af alle ikke-nødvendige udgange mindskes, 

hvilket betyder, at mange nu sidder derhjemme med mand, kone og alle deres børn 

i den normale lille lejlighed og prøver at få tiden til at gå. Det har betydet en stigning 

i anmeldte tilfælde af hustruvold og deraf følgende besøg hos kvindesagen. Jeg vil 

skyde på, at forældrene nu i høj grad værdsætter skolernes arbejde og sender 

børnenes lærere en meget venlig og forstående tanke. 

Selv benytter jeg chancen til at cykle rundt på de mennesketomme gader og steder 

for at glæde mig over forårssolen og de mange dejlige steder i vores skønne omegn. 

 

 

F. eks. her på Tåsinge. 

 

I disse forbudstider kan det være svært at få tiden til at gå.  

Skal man slå den ihjel?  

Man kunne jo også give sig i lag med mindre behagelige foretagender.  

Jeg ved f. eks., at det er tid til at vaske op, når jeg drikker min 

morgenkaffe af en dyb tallerken. 



 

Jorden var dækket af sne d. 30. marts. Hele formiddagen. 

Jeg gik mig en tur for at nyde synet, men var klar til at holde alle 

andre mindst 2 meter væk fra mig. 

De gik alle 3 i en stor bue uden om mig. 

 

 

 

 

1. april. Nyhedsudsendelserne har nu i mindst 3 uger udelukkende handlet 

om coronavirusset. Det er selvfølgelig træls, at alle helst skal holde sig 

indendørs, men det er værre, at det også gælder for mig. Jeg cykler dog 

rundt og holder afstand. Og finder gode motiver. 

”Ved landsbyens gadekær, dér mødes han og hun 

Hun byder sin hjertenskær sin friske røde mund.” 

Men kun hvis det kan lade sig gøre med 2 meters afstand. 



Sognråds-

medlemmerne er ikke 

længere helt så unge, 

og derfor har man 

visse steder sat 

aflastnings-enheder 

op, så man i fred kan 

sidde med stand 

og tænke på de gode 

gamle dage uden 

COVI19. 

 

 

15. april. Der bliver i dag slækket en smule på restriktionerne. Alle de små, til og 

med 5. klasse, kan nu komme i børnehave/skole igen. Problemet er dog stadig det 

dér med 2 meters afstand. Og kun lege i grupper med højest 5 medlemmer. 

Pladsproblemet er stort. Københavns kommune betaler nu forældrene for at holde 

børnene hjemme. Jeg tror dog, at de fleste er glade for at slippe af med ungerne 

igen. Lærerne er blevet meget populære. 

 

Jeg er ude over det problem og dyrker ivrigt min 

indendørs hobby, når jeg kommer hjem fra cykelturen. 

 

 

 

 

 

Antallet af tog og busser er også i dag blevet sat i vejret, 

men reglen med at holde afstand sætter en grænse for 

antallet af passagerer. 

 

Der er også stadig problemer med Svendborg – Odense 

banen. Man må af og til se langt efter toget. 

Banen holder mere, end den lovede. 



I disse 

uselskabelige 

tider kan man 

bruge ubrugt 

energi på at 

lege turist. 

Her har jeg 

besøgt ”Den 

glemte bro” 

over 

Gudenåen.  

Skøn natur! 

 

 

 

23. april. Solen har nu skinnet i en måned, og landmændene beklager sig over 

tørken. Som agerbruger med 3 jordbærplanter deltager jeg i beklagelserne. 

 

 

Med en lufttemperatur 

på 21 grader giver det 

sommerfornemmelser.  

 

Vandtemperaturen gør 

dog, at kun hunden går i 

vandet. 

Den har sikkert også 

sved på panden efter at 

have brugt megen tid på 

at lære sine mennesker 

at kaste med en pind. 

 

 

 



Tyren havde corona hår, så jeg kunne 

ikke læse dens mening om min 

indtrædelse i dens sfære.  

Jeg ville nødig op og hænge på en af 

de der kroge, den havde anbragt til 

formålet i sit hoved, så jeg vinkede 

venligt til den og listede af. 

 

 

10. maj: Mors dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. maj. I en uges tid har mindre foretagender kunnet holde åbent, men med den 

sædvanlige afstand på 2 meter. Barbererne er i gang, og det var måske en ide at gå 

derned for at se, hvordan han vil fjerne mit pandehår på 2 meters afstand.  

I dag er der yderligere en lempelse af kravene. Afstanden er sat ned til 1 meter, og 

supermarkederne kan åbne. Med ensrettet færdsel på gangene! Følg pilene! 

Prøverummene er lukkede, så hvis man skal have et nyt slips, må man gå hjem for at 

prøve det og så eventuelt komme tilbage for at fortælle, at man ikke kan lide farven. 

 



Marineforeningen er stadig 

lukket og har været det i 

mere end 2 måneder. Hvad 

skal man så få tiden til at 

gå med? Jeg går ture i 

naturen og standser op for 

at fundere over 

tilværelsen. Mens jeg her 

var faldet i staver, gik 

familien And forbi mig, dog 

uden at træde mig over 

tæerne. Kan ænder gå i 

gåsegang? 

Deres nærhed var tydelig. Kunne det skyldes, at jeg så meget fredelig ud?  

Eller måske, at ”ham dér er sågu for stivbenet til at kunne løbe efter os”? 

Jeg håber, at det var mit rare og venlige udseende, der gjorde udslaget!  

 

Jamen Mary dog. 

Hvordan er bilen kommet til at se sådan ud?  

Jo. Jeg kom til at køre ind i et træ. 

Hmmmm. Hvor mange gange? 

 

 

 

 

13. juni: Marineforeningen og lignende foretagender kan nu åbne med et begrænset 

antal af besøgende på 50 stk. Jeg lagde mærke til, at Hans Meng blev afvist ved 

døren. Var det fordi han var nr. 51, eller var det bare fordi, det var Hans Meng? 

 

 

Jeg skal huske min moders ord om det at kritisere andre: 

”Prøv at gå 7 kilometer i hans sko. 

Hvis han bliver rasende, så husk på, at han er 7 kilometer væk og barfodet.” 

 



Alle vi andre hilste gladeligt på hverandre. Walter diskede 

op med gratis spegepølsemadder. Glæde kan udtrykkes på 

mange måder. 

Efter den lange tid indendørs kunne jeg se, at mange af de 

andre havde fået lidt for lidt motion, så jeg citerer ham her: 

”Jeg vejer 90 kg.  

På Mars ville jeg kun veje 35 kg. 

Jeg vejer altså ikke for meget, men befinder mig på den forkerte planet”. 

 

4. juli: Regeringens ønske om, at vi bliver hjemme og 

holder ferien i Danmark, overholdes af mange.  

En del tyskere og nordmænd har dog lejet 

sommerhuse her i landet, dersom de kunne finde et, 

som ikke var optaget af en dansk familie. 

 

”Beklager Hr. Schönenbaum. Vi har dog et par ledige 

værelser i Nuuk på Grønland.”  

I dag afgik det første fly med danske 

charterpassagerer fra Billund til Kreta. Alle iført 

mundbind. Som selvfølgelig også skal bruges på Kreta. 30 graders varme! Føj da. 

USA og Brasilien er meget hårdt ramt af corona-sygdommen. Præsident Trumph 

lægger 99 % af skylden over på Kina’s hemmeligholdelse af oplysninger ved 

sygdommens start. Jeg undrer mig over, at han kun siger 99 %. Kan den sidste % 

skyldes ham selv? Hvad kineserne og alle andre end præsidenten siger, er efter hans 

opfattelse ”Fake news”. Personligt håber jeg, at de mange døde amerikanere 

stammer fra den gruppe, der valgte ham som præsident. 

Bossen i Brasilien har Trumph som sit idol med synspunktet: ”Hvad fatter gør er altid 

det rigtige”. De hundredtusinder af døde er bare ”Fake news”. 

 

 

 

Jeg glemmer aldrig et ansigt, men i Deres tilfælde 

er jeg villig til at gøre en undtagelse. 

 



 

8. juli: Antallet af lovlige deltagere af indendørs gæster er nu sat op til 100.  

Så kan udelukkelsen af Hans Meng ikke længere bruges. 

 

 

Livet er skønt. Når man bare slentrer rundt uden noget mål 

og nyder, at man som jeg stadig er en nydelig ung mand. 

Jeg møder mange andre skabninger, som måske ikke er helt 

så glade for deres udseende. Hunden her virkede lidt 

melankolsk. 

 

 

Hist og her har der i Danmark været en lille stigning 

i antallet af smittede med corona virus.  

Bare vi ikke igen skal til at omgås hinanden på sikker 

afstand. 

 

 

 

 

7. august. En hedebølge raser i øjeblikket i landet. Temperaturer i skyggen på 

omkring 30 grader. Som gammel grønlandsfarer med temperaturer ned til minus 43 

grader kan denne forskel på 73 grader gøre livet besværligt. Jeg foretrækker kulden. 

Man kan altid klæde sig mere på for at holde på varmen, men man kan ikke klæde 

sig mere af for at holde på kulden. 

 

 

Coronaen og høje temperaturer bevirker, at danskerne i år holder 

ferie herhjemme. Kloge mennesker tror, at det også vil få indflydelse 

på fremtiden. Mange har fundet ud af, hvilket skønt land vi bor i, og 

at der er mange steder, der bare venter på at få besøg af os. 

Jeg husker selv de dejlige cykelture med familien i gamle dage. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. august. 

I Århus skal alle benytte mundbind, dersom man 

ønsker at bruge de offentlige transportmidler. 

Problemet var bare, at der ikke var bind nok. Nu 

har man anskaffet 5 millioner stk., så det rækker 

vel et stykke tid. Selv i Århus! 

 

Mundbind beskytter alle andre mod ens 

eventuelle hosteanfald, men man skal nok ikke 

benytte det ubetinget, når man er på stranden 

eller andre solbeskinnede steder. 

 

 

Effekten af bindet er nok også tvivlsomt. Der var én, der mente, at det var det 

samme som at bruge en sok som kondom. 

 

 

 

 

Da jeg var ung, troede jeg, at penge var det vigtigste i livet. 

Nu er jeg gammel og ved, at det passer. 

 



Skulle nogen vove sig ud som turist i denne tid, bringer jeg her en advarsel om kørsel 

i Scotland. På motorvejen syd om Edinburgh møder man en rundkørsel, hvor 2 

rundkørsler er bygget sammen til 1. Sparehensyn? 

Inden man kører ind i den første, skal man vide, hvordan man kommer ud af den 

anden. Kun for lokalkendte. Her er jeg glad for mine udenlandske nummerplader, og 

at jeg i en given situation ikke forstår deres form for engelsk. 

 

 

  Eller hvad med disse 2? 

 

Her hjælper en GPS ikke. 

 

Godt humør er en lise for 

sjælen. 

 

Når jeg ser et sådant 

skilt, må jeg standse op 

og tage et foto af det. 

 

 

 

Søndag d. 16. august. I et smilende og varmt solskinsvejr afholdt foreningen sin 

årlige ”Fregatskydning” i Skyttehuset i Christiansminde.  

Alle Svendborgensere og omegnere havde desværre også trang til at besøge stedet, 

så parkeringsproblemer opstod hurtigt og gav vanskeligheder, især da vi skulle 

tilbage til marinestuen for at indtage vor velfortjente frokost. 

Så vidt jeg er orienteret, slog ingen hinanden ihjel, når 3 forsøgte at komme ind, 

hvor 2 forsøgte at komme ud. 

Selve skydningen foregik rimelig normalt. Der var god tid til både afspritning af 

hænder og hals, medens morgenmaden blev fordøjet. 

Steen Molnit var den eneste, der fik lejlighed til at beskyde svenskerens 

krudtkammer, for han ramte nøjagtigt stedet i det første skud. 

Alt i alt måtte krudtlangeren  ryste op med 150 kugler, før svenskeren var nødt til at 

stryge flaget. 



Dagens helt var altså Steen Molnit, som for sit mod og akkuratesse blev udnævnt 

som den nye Fregatkaptajn med ret til at bære samme. 

 

 

 

 

 

 

Af hans ansigtsudtryk mener jeg at kunne 

udlede, at ansvaret for styringen af vor egen 

fregat med tilhørende besætning allerede er 

ved at bekymre ham. 

Så er det godt at have et håndvåben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som Kanonkommandør fik han nemlig Frits 

Kyhn, der er bange for høje lyde, og 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

som Topgast Henning Pehrson, der har højdeskræk. 

Fotoet af mig var vellignende og derfor ikke godt.  

Jeg fandt et ungdomsbillede i stedet for. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som Sejlkvartermester påmønstredes Erik 

Baagø, der har nåleskræk, men som godt kan 

tåle den korte arbejdstid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Rasmussen som farveblind Signalgast. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Niels Marcussen blev som degraderet kaptajn 

gennem 2 år hyret som Krudtlanger. 

Så ryger han nok i luften en dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Som Bådsmand ansatte  

Kaptajn Steen Molnit 

Steen Molnit. 

Bådsmanden er chef på dækket, så Steen Molnit 

skulle være helgarderet.  

 

 

 

 

 

 

 

Henning Ibsen som Lanternegast. 

Trods det udmærkede fornavn vil jeg ikke forbinde 

ham med noget lys. 

 

 

 



 

 

 

Finn Nielsen blev grundet sit ungdommelige 

udseende og manglende erfaring til søs hyret som 

Kadet. Her synes han at have håndelaget. 

 

 

 

 

 

 

 

Arne Lund blev udnævnt til Kanonér, men var fraværende ved forévigelsen, da han 

for rundt på fregatten for at finde kanonen. 

 

Kompetencerne hos den forhyrede besætning ville kunne give enhver kaptajn grund 

til uro, men optimisten, Kaptajn Steen Molnit, er gået i gang med oplæringen.  

 

 

 

 

 

 

 

Dameskydningen blev vundet af Ellen Baagøe som 

bedste skytte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dorte Lindegård kom ind som nr. 2 efter 

omkamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Ibsen kom lige i hælene på de 2 andre og blev 

dermed nr. 3. 

 

P.S. Mon jeg bliver anklaget for sexisme, hvis jeg 

siger, at det er nogle flotte damer, vi har i 

marineforeningen? Jeg vover det.  

Ingen behøver jo at få at vide, hvad jeg har sagt. 

 

 

 

Hele seancen blev afsluttet i marinestuen med udnævnelserne og deraf følgende 

overrækkelser af vine og nedsvælgelse af Lunds velsmagende æggekage i store 

mængder. 

Fint arrangement. 

 

Antallet af coronasmittede kommuner stiger foruroligende. To tredjedele af de 

smittede personer kommer fra områder med mange ikke-vestlige beboere. De har 

måske større tiltro til Muhammed, Allah, Shiva, Jahva, og hvad deres guder ellers 

hedder, end de har til myndighederne lokalt. Religion er årsag til mange 

ulyksaligheder. 



Restauranter må nu holde åbent til kl. 0200, men må ikke lukke nye kunder ind efter 

kl. 2300. Dansegulvet skal være lukket, og man kan ikke hænge oppe ved bardisken. 

 

 

 

Skulle nogen få lyst til at synge og ikke være i stand til at styre sine 

lyster, skal det ligeledes foregå med afstand.  

Denne afstandtagen kommer undertiden helt automatisk. 

 

 

 

For at sætte forbruget op og dermed sikre bibeholdelse af arbejdspladser, 

har regeringen frigivet en del af den indefrosne ferieopsparingsbetaling. 

Det er en god ide og koster ikke regeringen nogen penge. 

Personligt har jeg sat mit forbrug af rugbrød til morgenmaden op fra 1 til 2 

skiver. Jeg er meget stolt over mit samfundssind. 

 

18. august. Regeringen er i dag fremkommet med sit forslag til 

pensionsalderordningen. Pensionsalderen sættes op med 1 år, men 

har man været på arbejdsmarkedet i 42 år, kan man gå på pension 

1 år tidligere.  

Ifølge min udregning betyder dette, at intet er ændret. 

Men. Men. Men.  

Jeg var god til matematik, indtil man begyndte at blande alfabetet 

ind i det. 

 

 

Mesterdetektivens rapport: 

Kl. 11.45: Ankom til gerningsstedet. 

Kl. 11.45: Undersøgte offeret. Intet livstegn. 

Kl. 11.45: Afsøgte området.  

Kl. 11.45: Fandt mordvåbenet. 

Kl. 11.45: Fandt ud af, at mit ur var gået i stå. 



Telefonisk: 

Detektiven: Jeg er ankommet til gerningsstedet. Konen har skudt manden, fordi han 

trådte ind på det nyvaskede gulv, inden det var tørt. 

Stationen: Har De arresteret hende? 

Detektiven: Nej. Gulvet er stadig ikke tørt. 

 

 

Danske mænd er ikke tøffelhelte. 

De lever i et frit land og kan gøre lige, hvad konen siger. 

 

 

 

25. august. Den tidligere hærchef skal 3 måneder i spjældet bl.a. 
for at have sørget for kærestens oplæring i forsvaret. 
De nuværende chefer for PET og FET og et par andre er blevet 
sendt hjem fra arbejdet i unåde. 
Hvorfor? 
Jo. De har misbrugt deres stillinger. Blandt andet også for at have 
røbet hemmeligheder. Dyneløftninger hos hærchefen? 

 
 
P.S.   
En anden fordel ved at holde ferie i hjemmet er, at man ikke 
behøver at iføre sig pænt tøj for at gå ned i hotellets spisesal, men 
kan bare nyde livet. 
 
 
 
 
 

 
28. august: Stor debat i TV om sexchikane.  
Desværre har jeg aldrig selv været udsat for det, og jeg siger som den 
pæne dame her: 
                                        
Undskyld. Jeg vil bare sige, at jeg går ind for sexchikane. 



Søndag d. 30. august. 
Grundet coronaen var årets jubilæumsfest på Holmen annulleret. 
Det var synd for vore egne 29 jubilarer, så derfor besluttede vores lokale afdeling i 
dens uudtømmelige visdom at holde en lokal fest. Stuen var derfor godt besat, da 
man med stor iver gik i lag med kabyssens biksemad med spejlæg. Godt initiv. 

 
 
 
 
 
Lauge Jørgensen var ene om at repræsentere 
medlemmer, der havde 70 års anciennitet i 
Dronningens rederi. 
Jeg mødte ham første gang for 40 år siden, og 
han har ikke ændret sig det mindste i 
mellemtiden. Skyldes det levemåden eller bare 
dovenskab? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
65 års jubilarerne 
blev repræsenteret af  
Theodor Rendtorff, 
Poul V. Jørgensen 
og 
Gunner Markussen. 
 
 
 
 



 
 
 
60 års. 
Fra venstre: 
Jens J. 
Nygaard 
Jørgen Bech 
Bill Larsen 
Ove Frisch 
Ebbe Toghøj 
Aage Otto 
Jørgen 
Frederiksen 
og 
Ove Nielsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
50 års. 
Fra venstre: 
Walter 
Storm 
Dan Jensen 
Erik Østø 
Erik Bodal 
Flemming 
Eriksen 
og 
Gull 
Andreasen 



 
Og så hele bundtet. 
Kan den opmærksomme læser se, at der mangler noget? 
 
 
En elev spurgte mig en gang om, hvorfor gæssene flyver i V-form, når de flyver 
sydpå om efteråret. 
Jeg svarede, at det var fordi, at det var den forreste, der havde landkortet. 
Den forklaring husker de alle, men er glade for, at jeg ikke underviste i biologi. 

 
 
Når jeg tænker nærmere over tiden 
dengang, var det på nær et par enkelte 
undtagelser nogle dejlige unge 
mennesker.  
Eleverne er åbenbart helt anderledes i 
dag. 
Og det er mine elevers børnebørn! 
Hvor er kæden hoppet af? 
Jeg græmmes. 



Jeg ved, at jeg fortalte dem om mit barske liv på en 
orlogskutter på Grønland, men sikkert også om min 
oplevelse med ”Scotland Yard”. Jeg lagde ikke skjul på, at 
deres engelsklærer havde været mistænkt i en mordsag. 
Fingeraftryk, fotos og lange forhør af Chief detective 
inspector Barneby eller noget i den retning. 
En af mine dygtige elever, Dorte Olbæk, har kunnet lide mine 
historier, for hun  ”Joined the Navy” og blev den første 
kvindelige skibschef i den danske flåde. 
Derfor ved jeg også, at ingen af dem ville kunne lave en 
fejltagelse som den her.  

Har Trumph mon lavet den? Fake News? 
 
 
 
Coronasituationen har bevirket, at 
man holder sig hjemme i Danmark.  
En anden grund kunne være, at 
flyselskaberne er så økonomisk 
trængte, at de må skære ned på 
udgifterne og klare reparationerne på 
den billigste måde. Eksempelvis som 
her, hvor flymekanikeren har travlt 
med at klistre den ene motor fast med 
gaffa tape. 
 
  
 
 

Onsdag 9. september: Skyttelavet indleder den nye sæson. Kun bestyrelsen mødte 

op, så man afholdt et bestyrelsesmøde. Coronasituationen drøftedes. Det er 

vanskeligt af afspritte geværerne, men da der ikke var nogen skytter, klaredes det 

uden problemer. Ved det efterfølgende bestyrelsesmøde d. 16. september aftaltes 

det, at skydningen stopper indtil foreløbig d. 4. oktober, hvor regeringen vil komme 

med nye retningslinjer. Smittetallet er stadig stærkt stigende især blandt 

mennesker, der er yngre end vi andre. Nattelivet trækker, men nu skal alle de 

interessante steder lukke senest kl 2200.  



14. september: Vores vildt omkring sig skydende energiske skyttelav 
har i dag modtaget indbydelse til ”Landsskyttestævnet” i Grenå, et 
arrangement, hvor alle landets marineforeningers skyttelav kan 
deltage. Grundet det tiltagende antal smittede i landet er der indført 
nogle skrappe restriktioner. Kort sagt skal der helst ikke komme nogen, 
og hvis der gør, skal de være iført masker, handsker og være afsprittet 
både indvortes og udvortes og helst opholde sig langt væk fra 
skydebanerne. Mon ikke også det bliver aflyst ligesom det 
”Sendemandsmøde”, der skulle have været afholdt her i Svendborg i 
dagene 18. – 20. september? Jo. Det blev det dagen efter! 
 

18. september: Vi havde besøg af Godthåb Marineforening. Det hedder den stadig – 

ikke noget med Nuuk. De havde købt og betalt rejsen grundet sendemandsmødet, 

og da det var aflyst, mente Rasmus Lohse (stadig medlem af vores forening), at de 

skulle besøge Danmarks bedste afdeling. 

 

 

19. september: Marinestuen havde i dag fint besøg af 

vores forsvarsminister, Trine Bramsen. Hun er på 

hjemmebane, da hun er født i Svendborg i 1981. Hun 

nøjedes med en danskvand, og gik dermed glip af 

Walthers fine osteanretning. 

 

 

 

 

 

Det plejer også at være foreningens årlige 4-

dages tur i disse dage til et eller andet maritimt 

sted. Stedet er mindre afgørende. Det er det 

altid hyggelige, rare, sjove og veloplagte antal 

medlemmer, der tæller. Vi har i mange år kørt 

turene, og jeg savner dem.  

Der er også andre oplevelser ved turene, som 

jeg savner. 



 

Som min næste mand tror jeg, at jeg vil vælge én med 

øreringe. 

Han er vant til at købe smykker, men også til at klare ubehag! 

 

 

25. september. Sommeren har i år været 

meget vekslende. Juni var rimelig normal, 

juli var meget koldere end normalt, august 

var meget varm med temperaturer på op til 

32 grader, september også varm og tør 

indtil nu, men meteorologerne truer nu 

med regn.  

Mine 3 jordbærplanter har også brug for 

noget vand.  

Feriefolket må nok til at belave sig på at 

skifte parasollen ud med en paraply.  

 

Jeg har altid beundret den måde, 

hvormed overstyrmanden kunne 

placere containerne på et skib. 

Hvordan finder man lige den 

container, der skal lastes eller 

losses lige i denne havn? 

Det kræver selvfølgelig også enorm 

ekspertise fra land at laste et skib 

som dette, så der kan være plads til 

så mange containere som muligt.  

 

 

 

Et resultat af for megen leg med legoklodser som barn? 

I min tid i stykgodsbådene kunne man i det mindste se, hvad lasten bestod af. 

Eller i tankskibene, hvor lasten selv lagde sig til rette. 



26. september: Et stykke tid fremover må der fra i dag kun være 50 mennesker 

samlet på ét sted. Bryllup, konfirmation og marinestue. Men først fra kl. 1200 i dag. 

Måske det var derfor, at vores marinestue var meget mere besøgt, end hvad den har 

været i den senere tid. Grunden kunne også være, at der i dag var biksemad på 

menuen, eller at vi tømte koøjet og delte whiskyen ud i anledning af, at det er 5 år 

siden, at vi flyttede ind her i vores eget hus.  

Nu er koøjet tom, indtil et eller andet medlem tilbyder en ny flaske. Jeg havde lyst 

dertil, men det er en 18 års whisky, jeg har, og noget så gammelt kan man ikke være 

bekendt at tilbyde. Derudover er flasken for stor til at kunne være i koøjet! 

 

 

Jeg har i en hel del år spekuleret over, hvorfor Kurt 

Kaysen har så meget imod folkeskolelærere.  

Dette foto ledte mine tanker hen på en mulighed! 

 

 

 

 

 

Og når jeg nu er ved lærerjobbet: 

Mig: Else. Kan du komme op til atlasset og vise os, hvor Amerika er? 

Else finder hurtigt Amerika på kortet. Fint Else. 

Mig: Og Erik. Hvem opdagede Amerika? 

Erik: Det gjorde Else! 

 

Mig: Erik. Hvordan staver du til krokodille? 

Erik: K R O K O D I L I E. 

Mig: Nej. Det er ikke helt rigtigt. 

Erik: Jamen, du spurgte mig om, hvordan jeg staver til krokodille. 

 

 

Man skal altid tænke positivt. 

Får du en fugleklat i hovedet, skal du være glad for, at køer ikke kan flyve! 



6. oktober: At tænke sig. De dér chefer og andre spioner fra 

Forsvarets Efterretningstjeneste, der blev sendt hjem, har nu 

fået at vide, at de godt kan komme tilbage på arbejde igen. Ikke 

som chefer, men selvfølgelig til den gamle løn og nyopfundne 

titler. Man er vel en af vennerne! Eller har de gemt nogle 

hemmeligheder om den allerøverste top? Som agenter har de 

sikkert deres egen måde at ordne sagerne på! 

 

 

Hvis det ikke er meningen, at man kan tage sig en natmad, hvorfor er 

der så lys i køleskabet? 

 

 

 

 

13. oktober: Det dér med sexisme roterer stadig i pressen. Nu har 

mange skrevet under på en seddel, hvor de afskriver sig 

muligheden for at udøve det. Hvorfor var der ikke sexisme, da jeg 

var ung. Jeg synes selv, at jeg så godt ud!  

Det fandtes måske nok dengang, men jeg har bare ikke lagt mærke 

til det. Dengang kunne man da godt sige til en pige, at man syntes, 

at hus så godt ud, uden at man fik en på kassen og blev anklaget 

for sexisme. Pigerne blev da skuffet, hvis man  ikke  sagde noget 

pænt til dem om dem. 

Jeg afskyr rabiate mennesker. For mig er en Eskimois en Eskimois, og et negerkys  et 

negerkys. Jeg kan ikke finde noget nedsættende i det. Det er da søde sager! 

 

 

 

Jeg plejede at mene, at jeg var meget ubeslutsom. 

Nu er jeg ikke længere så sikker. 

 

 



15. oktober: Ålespisning i stuen. Antallet af deltagere var beklageligvis kun 37, 

måske på grund af coronasituationen. Eller at det var tidspunktet kl. 1300. Jeg er 

ikke klar til den helt store middag kl 1300. Det var der flere, der gav udfryk for. 

Til gengæld var der masser af ål til alle. Persillesovs, agurkesalat, ja, Walter havde 

sørget for det hele.  

 

Tjener. Kan jeg få et bord til 26? 

Jamen I er jo kun 13. 

Jo, men vi sidder kun på den ene side! 

 

 

 

 

16. oktober: Min bryllupsdag nr. 55, som Mary og jeg desværre holder hver for sig. 

Livet kan være hårdt. 

 

19. oktober: Københavns overborgmester Frank Jensen har i dag måttet opgive sit 

job og sin hobby, nemlig at tage på pigerne. Efter sigende har han gjort det i 30 år. 

Han siger selv, at han er et venligt og rart menneske. Det er vi andre også, men vi 

giver hånd, hvor han i stedet åbenbart løfter op i kjolerne. 

Hvor kan vennerne nu anbringe ham, så han kan fortsætte?  

Anden titel, men samme løn?  



20. oktober. Ubådsbyggeren og morderen Peter Madsen flygtede i dag fra 

Herstedvester fængsel, men blev ret hurtigt pågrebet igen. Han havde åbenbart 

fabrikeret noget, der lignede en pistol og et mavebælte, der skulle ligne en bombe. 

I fængslet havde han adgang til et værksted, og hvis man 

kan bygge en ubåd, så kan an vel også lave en 

pistollignende dims. Mon ikke den mulighed bliver taget 

fra ham i resten af hans livtidsdom? Hvad med en 

strikkestue? Kan han lave noget ud af 2 strikkepinde?  

Brugte han løbebåndet i fængslets gymnastiksal hele 

tiden?  

I så fald kunne det være et tegn, som personalet har 

overset.  

 

 

Regeringen beklager igen, at der er for få kvinder i de 

større firmaers bestyrelser. Målet er at nå op på 40 %. 

Der er uddelt irettesættelser, og man kan give bøder til 

firmaer, der ikke gør noget ved situationen, men bøderne 

er for latterlige. 

 

 

 

 

24. oktober: Grundet de stærkt stigende coronatal har regeringen bestemt, at der 

foreløbig kun må være 10 forsamlet i samme rum. Det har i et par måneder været 

50, men resultatet er nu, at marinestuen atter er lukket, foreløbig i en måned. 

Måske hele vinteren. 

Bossen, Mette Frederiksen, forsvarede sig dog ved at sige, at det var 

sundhedsmyndighederne, der havde anbefalet de strammere regler. 

 

 

De sagde, at maske og handsker var nok til at gå i butikkerne. 

De var fulde af løgn. 

Alle de andre havde tøj på. 



I USA er parodien på en valgkamp i TV snart overstået. Præsident Trumph har som 

sædvanligt optrådt på en måde, som man ikke forventer af en præsident. Han er 

bagud i meningsmålingerne og virker lidt desperat. Grundet coronasituationen 

derovre har mange brevstemt. Det behager ikke præsidenten. Dersom han taber 

valget, vil han erklære det ugyldigt. Det sagde han også i 2016, men glemte det, da 

han vandt flest valgmænd. Han fik omkring 2 millioner færre stemmer end Hilary 

Clinton, men sådan er det i USA. Ifølge efterretningstjenesten stemmer russerne på 

ham og kineserne på Joe Biden. Vinderen er det land, der er bedst til at hacke og 

blande sig. 

Trumph lader stadig hånt om coronasituationen derovre. Der er indtil nu 

konstateret 250.000 dødsfald i USA som følge heraf, men det giver han fanden i. 

Store ralleys med mange mennesker uden masker. Han elsker at se og høre sig selv, 

og det er det vigtigste for ham. Som Trumph modstander er det måske helt i orden, 

for så er det jo Trumphs vælgere, der dør af det. 

Joe Biden holder sine taler i TV og med mundbind. 

 

31.oktober: 

Efteråret er over os. Jeg kan næsten høre træerne sige ligesom Eva gjorde dengang i 

Edens Have: ”Hvor er det skønt bare at lade bladet falde.” 



Han: Hvad sagde Gud, da han havde skabt manden?  

Hun: Han sagde: ”Det kan jeg gøre bedre.”  

 

 

 

 

Hvornår begynder overvintringen? 

Med den koronasituation vi har i øjeblikket tror jeg, at jeg vil 

deltage i år. 

 

2. november: 1 dag før valget i USA er myndighederne nervøse. 

Hvad vil Trumph gøre, når han taber valget? Alle politifolk vil være i fuld sving på 

dagen, og også hjemmeværnet vil blive sat ind. Næsten halvdelen af de 

stemmeberettigede har brevstemt, og brevene må først åbnes, når valget er 

overstået. Altså skal man til at åbne brevene, finde stemmesedlerne frem og tælle 

dem, og det vil tage sin tid. I mellemtiden vil man ikke vide, hvem der har vundet. 

Trumphs fans er meget militante, så man frygter nærmest en slags borgerkrig. 

Demokrati? Demagogi? Ideoti?  USA! 

 

I alle større byer har forretningerne travlt med at få sat træplader 

for vinduerne. Uanset udfaldet forventer man optøjer, 

plyndringer og nedbrænding af bygninger. 

Well. Det øger beskæftigelsen. Både før og efter. 

Man skal altid prøve at finde noget positivt! 

 

 

 

 

P.S. 

Vi har i Danmark fået et nyt parti, nemlig 

veganerne. Partiprogrammet går ud på, at 

vi skal afskaffe landbruget og kun gå over 

til at spise det græs, der nu bliver til overs. 

Og det er ingen spøg! 



14. november: Alle stemmer er nu talt op i USA. Den sidste stat, Georgia, har i dag 

endelig talt færdigt. 2 gange. I alle de stater, hvor Trumph tabte, har han krævet 

omtælling, men ikke hvor han vandt. Typisk. Valgkommissionerne i de enkelte stater 

har afgjort, at der intet sted har været tale om valgsvindel eller fusk. Joe Biden er 

erklæret vinder, men Trumph har stadig fusk i hovedet. Et forkælet overklasseløg 

som ham kan da ikke tabe!  

 

Man har fundet en mutation af COVI19 blandt mink, en mutant, der muligvis ikke 

kan standses med de vaccinetyper, man på nuværende tidspunkt har i støbeskeen.  

Regeringen har derfor i samråd med de rette myndigheder besluttet, at alle mink i 

Danmark skal slagtes og brændes. Jeg var ikke klar over, at der fandtes så mange 

minkavlere i Danmark. Det kræver ikke megen empati at sætte sig ind i en avlers 

følelser ved denne beslutning.   

 

17. november: Sæbeoperaen i folketinget angående det lovmæssige i regeringens 

beslutning om aflivningen af minkene fortsætter med fuld orkestrering. Temaet er i 

grunden, om en alvorlig trussel mod befolkningen først skal forelægges en 

kommission, dernæst fremlæggelse af kommissionens betænkning for til sidst at 

komme under debat mellem de mange partier i folketinget. Resultatet af denne 

debat er uundgåelig. Alle er enige, men af princip stemmer oppositionen mod den 

siddende regerings forslag. Ren rutine. I mellemtiden er alle døde. Også minkene. 

 

19. november. Ministerrokade, hvem har gjort hvad, kan vi vælte regeringen, hvor 

meget vidste statsministeren og hvorfor ikke, ja, fjernsynet kan fortælle i timevis om 

minksagen. Og kors hvor er jeg træt af at høre på menageriet.  

 

Man skal lære så længe man lever, så lær af dette: 

Kaniner og harer hopper vildt og springer rundt og lever 3 år. 

Hunde fræser rundt og bliver 10 år. 

Skildpadder slapper af og bliver 150 år. 
 

Jeg har sat mig ned. 

 



Kære julemand. 

Jeg har været et godt menneske i år. 

For det meste.  

Somme tider. 

En gang imellem. 

Én gang. 

Nåh. O.K. Så køber jeg selv mine julegaver i år. 

 

 

 

 

Året 2020 fortalt uden ord:  
 

 

 

 

Tanker ved et årsskifte: 

At gå ned i vægt har vist sig at være lidt svært, så i det kommende år 

vil jeg hellere koncentrere mig om at blive højere. 

 

 

 

 

Husk at fortælle dem, som I holder 

af, hvor glade I er for dem.  
 

 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår. 


