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12. januar. Vaccinationen mod COVID19 er i fuld sving. 

De første var de syge og svagelige og deres 

plejepersonale. De næste var dem over 85 år, men 

systemet havde hist og her vanskeligheder med at finde 

dem. 

 

Det er jo ikke altid, at vi ældre 

opfører os som forventet. 

 

 

 

Grænserne er lukkede, og man kan kun komme igennem, dersom man har en ikke 

over 24 timer gammel negativ test med sig. 

 

Og hvad er der ellers sket i januar? Når alt er lukket ned, er det uendelig begænset, 

hvad der kan foregå. Med max 5 personer i samme rum. 

 

Det vigtigste er vel nok, at vi er sluppet af med ham dér Trumph. Han opfordrede 

(vist på TV) sine tilhængere til at marchere mod Capitol Hill, men påstod bagefter, at 

det havde han da aldrig gjort. Det fik bægeret til at flyde over.  

 

Mange af hans egne politikere stemte imod ham, da man stemte, om han skulle for 

en rigsret. Det skal han ikke. Uheldigvis. Ikke fordi det i øjeblikket betyder noget for 

ham, da han har trukket sig tilbage fra det 

Hvide Hus. Trods den landskredssejr, han 

stadig påstår, at han vandt valget med. En 

dom vil betyde, at han ikke kan stille op ved 

næste valg om 4 år. Derfor. Vennerne tænker 

på fremtiden og er derfor imod ham nu. 

 



Vi har også haft en gang sne her midt i januar. I en 3 – 4 dage lyste det op på 

tilværelsen. Nattemperaturen var nede på minus 11 grader. I Hovedlandet! 

 

8. februar: Spændende dag. Retten skal i dag afsige kendelse i sagen vedrørende 

attentatsforsøget mod ”Stram Kurs’s” ejer, Rasmus Paludan. Der er tale om en 

psykisk syg mand. Attentatmanden går forhåbentlig fri, og den psykisk syge mand 

bliver ligeså forhåbentlig sat i spjældet. 

 

Vinteren er også over os. I snart 14 dage har termometeret været under  

frysepunktet. Sne i store mængder og en hård vind giver driver. Trafikken har 

problemer. Det er så længe siden, at vi har haft vinter, at ingen kan huske, hvordan 

man kører i glat føre.  

Jeg er et tålmodigt menneske og kan sagtens vente med at skovle sne, indtil det selv 

kan rende væk. 

 

Indrejserestriktionerne (et langt ord) er blevet strammet. Nyankomne skal nu testes 

ved ankomst og gå i isolation i 10 dage. God ide. På New Zealand er der ingen 

nedlukning, fordi man hele tiden har forlangt, at nyankomne anbringes i isolation på 

et hotel i 14 dage. Prisen på ca. 800 kr. pr dag skal man altså lægge til prisen for 

flyrejsen. Det afholder måske også nogle fra at rejse til landet! 

 

 

”SOS-international”, der skulle overtager 

arbejdet med coronatests, er efter en uge blevet 

fyret. De nåede op på 20.000 prøver pr. dag 

mod de hidtidige 100.000. Derudover blev der 

klaget over hygiejnen og beskyttelsen mod 

smitte.  

 

”Jeg var i hvert fald rask, da jeg stillede mig i 

køen.” 

 

Moira har fået sine 2 vaccinationer på plejehjemmet, så nu mangler jeg kun mig. 

Jeg fik mine 2 i april. 



De studerende unge mennesker klager over størrelsen af Statens 

Uddannelsesstøtten. For mange besøg på cafeen? 

Det var størrelsen af U.U. (ungdommens uddannelsesfond), der holdt 

mig ung dengang. Jeg var da kun 43 år gammel, da jeg betalte det sidste 

afdrag. Til gengæld var det dengang meget lettere for os at holde den 

slanke linje. 2 mistænkeligfarvede blomkålshoveder til 29 øre holdt os i 

live i en god uges tid. 

 

 

 

De 3 vigtigste ord i ethvert ægteskab: 

”Tager du opvasken?” 

Og det er ikke et spørgsmål! 

 

 

14. februar. Senatorerne i USA har frikendt ekspræsident Trumph fra anklagen med 

udgangspunkt i stormen på kongressen. Lidt besynderligt. Mange republikanske 

senatorer erkender, at klovnen har ansvaret for stormen på huset. De ved til 

gengæld, at han stadig har mange fans i deres landsdel, og derfor tør de ikke 

stemme for en anklage mod Trumph. 

 

 

Der er så mange genudsendelser i fjernsynet, at vores far i 

aftes gik helt agurk, da DR viste den samme film for 3. gang 

i denne uge. 

 

 

 

 

Jeg kender ikke meget til fugle, men jeg 

kan måske godt finde ud af, hvem der er 

han og hvem der er hun hos dette par. 

 



Det har været 

en lang, kold 

og trist vinter. 

Selv den 

lokale 

vandmølle 

hænger med 

skægget og 

nægter at 

røre på sig. 

 

 

 

9. marts: Bornholmerne har nu fået lov til at åbne for alt, bare man lader sig teste 2 

gange om ugen. Resten af landet har fået lov til m e g e t langsomt at åbne mindre 

foretagender. Ikke altid lige logiske muligheder. 

 

15. marts åbner alle landets høj-/efterskoler. Eleverne krammer hinanden ved 

gensynet. De er også glade for at få lejlighed til at lufte den viden, som de i 3 

måneder har modtaget via deres PC. 

 

 

”Hvor blev fredsaftalen mellem Danmark og Sverige 

underskrevet i 1664?” 

”Nederst på sidste side.” 

 

 

 

21. april: ”Store genåbningsdag”. Nu kan storcentre 

som f.eks. Rosengårdscenteret åbne. Frisørerne har i en 

god uges tid kunnet åbne og klippe Coronahåret af folk.  

Især kvinderne har med megen længsel set frem til 

denne dag. Vi andre, der jo altid ser godt ud, tager den 

med ophøjet ro. Vi ligner bare os selv! Uden maske! 



Vi må nu være 10 mennesker i samme rum. 

Vi skal stadig bære masker, når vi udendørs kommer indendørs hos andre. Der går 

nok et stykke tid, inden vi igen må smide maskerne, og forhåbentlig kan vi til den tid 

genkende hinanden. 

 

April måned har været den næst koldeste måned, siden man begyndte at skrive den 

slags ned. En enkelt nat var man nede på minus 20 grader i Jylland, men nattefrost 

omtrent hver nat. 

 

4. maj. Ingen festivitas i forbindelse med denne 76 års mærkedag for Danmarks 

befrielse. 

 

6. maj.  Fra i dag må alle skoleelever møde i skolen hver dag. I lang tid har det været 

sådan, at halvdelen af eleverne må være der halvdelen af tiden. Alle er glade. Måske 

mest forældrene! 

 

Han: Hvorfor bliver du aldrig sur, når jeg skælder dig ud i 

denne coronatid? 

Hun: Jeg går ud og renser toilettet! 

Han: Hjælper det? 

Hun: Ja. Jeg bruger din tandbørste! 

 

 

Aktiviteterne i marineforeningen har i mange måneder været indstillet. 

Nu, hvor flere og flere af os har fået et coronapas, vil der forhåbentlig 

snart blive åbnet op for muligheden for at møde hinanden igen.  

Og for at slippe møllene ud af pungen! Noget af den tvungne opsparing 

kan måske gå til en lille enkelt ved næste møde dernede. 

 

 

 

Herhjemme i vores lille beboerforening trænger vi alle til at 

komme i gang igen, men det gælder sikkert overalt.  



21. maj. Fra i dag er det nu tilladt 

at være 50 samlet indendørs. 

Det benyttede marinestuen til at 

åbne. Der var gratis frokost med 

sild i massevis og en 

wienersnitzel. Fin ide! Stuen var 

fyldt op med det tilladte antal. 

Hans Mæng havde lært af 

seneste afvisning i efteråret, så 

han blev væk. 

 

 

 

Man kan godt sige, at 

kabyspersonalet, der denne dag 

bestod af Fritz Kyhn, Johnny 

Ibsen og Flemming Bovbjerg, 

var klædt fint på til lejligheden. 

 

 

 

28. maj.  

Der var knapt så mange i stuen i dag, selvom maden igen i dag var gratis. 

Kassererens hvide hårpragt er om muligt blevet endnu hvidere! 

 

31. maj. Det har været et meget koldt forår, men pludselig betalte 

vejrguderne de skyldige temperaturer tilbage ved i 2 dage at give os 

temperaturer over 20 grader. Til gengæld fik vi også lige et 2-gangs 

skybrud for at køle os af igen. Min terrasse sejlede. Larmen fra 

haglenes trommen på taget var enorm. Mit landbrugs 5 

jordbærplanter mistede mange kronblade.  

Motorvejstrafikken gik i stå, og vandet stod op gennem toiletterne 

nede i byen. Det må give det, som man kalder storbyatmosfære! 

 



Personligt måtte jeg ud for at feje terrassen. Jeg er ikke vant til så tungt et arbejde. 

Jeg tog ikke et selfie, men jeg er sikker på, at selv Mona Lisa ville have set 

nogenlunde således ud, hvis hun havde hjulpet mig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så nu er mit mål for weekenden: ”At bevæge mig lige nøjagtig nok til, at andre ikke 

tror, at jeg er død.” 

 

 

Torsdag d. 10.juni: Folketinget har besluttet, at fra den 

kommende mandag skal vi ikke længere benytte mundbind. Båre 

dæjligt. Kun i København, selvfølgelig, skal man benytte 

mundbindet, hvis man står op i bussen. Kan de ikke selv finde på 

at sætte sig ned? 

 

 

 

Mandag d. 14. juni: Endelig. Nul mundbind. Det har været 

nogle trælse måneder. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg 

har været ved at miste høreapparat eller briller, når jeg 

skulle fjerne det. Eller huske at tage det på inden indtræden i 

forretningerne. 

Skøn dag! 



23. juni:  

 

Skt. Hansaften i 

marinestuen. Med 

et godt gammelt 

jysk ord var der 

”Full House” i 

stuen.  

 

 

 

 

 

 

Menuen stod på helstegt 

pattegris med varm 

kartoffelsalat og en masse 

grønne sager. Grisemanden 

havde prøvet det mange gange 

tidligere, og her gjorde 

erfaringen sig gældende. Det var 

bare perfekt. Ikke spor tørt. 

 

 

 

 

 

 

Han stod selv for udskæringen, og man kunne få 

lige, hvad man ønskede. 

Og lige så tit man ønskede det. 

 



 

 

 

Efter kassererens udsagn var det et noget magert bål, der blev tændt op på 

parkeringspladsen, og det brændte ned, mens vi sang Midsommervisen. 

 

 

Nu behøver vi jo ikke længere at sidde indendørs og 

drømme om det frie liv, som det var inden 

coronatiden, og uden at tænke på, om nogen skulle 

sladre, hvis man f.eks. var mere end 5 til en gang 

Matador.  

 

 

Jeg har mødt mennesker, der var helt paniske, hvis mit 

mundbind ikke nåede helt derop, hvor mine briller 

begyndte at dugge. Når jeg så viste dem de duggede 

briller og spurgte dem, om de ville tage mig i hånden og 

føre mig rundt i forretningen, ja, så var det lige før, at 

de ville tilkalde politiet. 



8. juli. Sygeplejerskernes strejke for højere 

lønninger har nu stået på i omkring 3 uger. 

Europamesterskaberne i fodbold har stjålet 

opmærksomheden, men nu, hvor Danmark er blevet 

slået ud i semifinalen med et nederlag til England på 

2 – 1, kan trætte sygeplejersker måske igen få gjort 

folk opmærksom på deres strejke. 

 

 

16. juli: Store regnmængder i Tyskland, Belgien og Luxemburg har kostet mange 

mennesker livet. Uvejret skyldes den meget varme sommer, som vi har her i 

Norden. Med nordenvind møder den varme og fugtige luft koldere luft dernede, og 

så kan den ikke holde på vandet. 

 

27. juli: I dag fylder jeg så 82 år.  

Jeg må bryde sammen og tilstå, at jeg ikke længes 

tilbage til ”De gode gamle dage.” 

Denne form for energi er der ikke noget tilbage af. 

I det hele taget er der ikke megen energi tilbage 

overhovedet. 

 

At fejre sin fødselsdag er sundt. 

Statistikken viser, at den, der fejrer flest fødselsdage, lever længst. 

 

Jeg agter at leve evigt, og indtil nu er det da gået meget godt. 

 

De mange år har givet mig en del erfaring.  Jeg ved f.eks., at de 3 sværeste ting for 

en mand at sige er: 

1. Jeg tog fejl. 

2. Jeg har brug for hjælp. 

3. Worchestershiresauce. 

 

Jeg sidder også og spekulerer på, om der er noget, som jeg glemt. Jeg mødte f.eks. 

en prostitueret, der ville gøre alt for en 20’er. Hun er nu i gang med at vaske min bil. 



Lørdag 7. august: Et nyt initiativ satte virkelig gang i marinestuen i dag, nemlig en 

udvidet frokost. Først flere retter sild. Så en platte med 6 forskellige slags pålæg. 

F.eks. laks, æg/rejemad, roastbeef og slutteligen en gang ost. Der var full house i 

stuen. Godt gået, kabys. 

 

 

I min stue har jeg hængt en forstørret udgave af 

dette foto op. 

Når livets besværligheder synes uoverkommelige, 

så hjælper det mig at se, at andre skabninger også 

kan have problemer. 

Jeg tror, at det kaldes perspektiv. 

 

 

 

Efteråret er som sædvanlig kommet snigende. Lige pludselig er sommeren forbi.  

Covid-19 er igen begyndt at husere. Der er stadig for mange, der ikke vil lade sig 

vaccinere. Det er bare trist. 

Til gengæld er det dejligt med varme farver i en våd tid. 



14. nov. Stor trængsel i Marinestuen, da Bjarne afholdt banko-spil. Selv vandt jeg en 

and, og derfor vil jeg mene, at det var alletiders arrangement. Mange store og flotte 

gevinster doneret af byens forretninger. 

 

15. nov. For at stoppe pandemien skal mange flere lade sig vaccinere.  

I Østrig har regeringen gjort det efter min mening helt rigtige, nemlig at sige, at ikke-

vaccinerede kun må forlade hjemmet, dersom de skal til eller fra arbejde eller evt. 

hente medicin. Et sådant egoistisk individ er en fare for alle andre. 

 

Jeg kan ikke lide tvang, men man bør gøre det så vanskeligt som muligt for ikke-

vaccinerede at forlade hjemmet. Så har man opnået det samme uden tvang. Sådan 

da. 

 

 

Min mand og jeg sov ikke sammen, før vi blev gift. 

Hvad med dig? 

Det ved jeg ikke. Hvad hedder han? 

 

 

 

 

16. nov. Kommunal og regionalvalg.  

 

 

Når først de er blevet valgt, glemmer de 

hurtigt os hårdtarbejdende mennesker. 

 

 

 

De efterfølgende forhandlinger angående hvem der skal være borgmester, 

udvalgsformand og andre gode ben, trækker ud.  

Man laver aftaler partierne imellem, og 2 timer senere løber man fra dem, fordi man 

kunne få 2 gode ben sammen med et andet parti. Pinligt.  



En anden sygdom, coronaen, spreder sig igen. Selvom 75 % af befolkningen er 

vaccineret med 3. stik, er der stadig et for mig uforståeligt antal, der sidder på 

hænderne eller direkte er imod vaccinationen. Det er sikkert de samme mennesker, 

der protesterer mod nedlukninger. Andre mennesker er mærkelige! 

 

Julefrokosterne er i gang selvom mange store foretagender har sløjfet dem. Nye 

begrænsninger kommer forhåbentlig først, når julen er overstået. 

 

 

 

En tanke ved aftensmaden: 

Det kan jo også være, at broccolien heller ikke kan lide mig! 

 

 

 

Hun: Synes du, at jeg er blevet tykkere her under 

coronakrisen? 

Han: Du var da heller ikke særlig slank før krisen. 

Tidspunkt for dødsfald: 21.30. 

Årsag: Corona. 

 

 

 

Husk at fortælle dem, som i holder af, hvor glade 

i er for at have dem. 

Pludselig er de der ikke mere. 

 

 

 

 

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 



Angående det at være lærer. 
 

Hvem siger, at det er svært at være 

lærer. 

Jeg er 34 år gammel, men har det fint. 
 

 

 

At starte en børnehaveklasse er det samme som at starte en 

blender uden låg. 

 

 

…og god ferie alle sammen. 

… og husk ikke at råbe hurra og kaste bøgerne op i luften før 

eleverne har forladt skolen. 

 

 

  

Efter en travl dag, er man klar til at gå hjem og rette 

børnenes opgaver. 

 

 

 

… og sidst på aftenen, når men ikke 

længere kan se forskel på en blyant og 

en ske. 



Fra karakterbogen dengang… 

 

 

Så har min søn karakterbogen med hjem igen. 

Det lader til, at han har forbedret sig. 

 

 

 

 

 

 

”Deres barn har potentiale, men har brug for at engagere sig.” 

Der menes: Han er luddoven og nægter at gøre noget som helst. 

 

”Deres barn hjælper tit overalt i klasseværelset uden at være blevet bedt om det.” 

Der menes: Han prøver altid at slippe for arbejde ved at gå rundt og lave unyttige ting. 

 

”Deres barn står fast på, hvad han tror på.” 

Der menes: Han er stivsindet, råber højt og tager normalt helt fejl. 

 

”Deres barn er en stærk og uafhængig elev.” 

Der menes: Han er egoistisk og mangler fuldstændigt de sociale evner, der er nødvendige 

for et samarbejde. 

 

”Deres barn er en udmærket leverandør af emner til diskussioner i klassen.” 

Der menes: Han kan ikke holde kæft. 

 

”Deres barn er kreativ og enestående.” 

Der menes: Han opfører sig underligt og gør besynderlige ting. 

 

”Deres barn hører til blandt de bedst udviklede i klassen og vil finde fint ind i ethvert 

erhverv i fremtiden.” 

Der menes: Forsøg at finde en anden skole til ham.”  

 

  

 



 


