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http://en.wikipedia.org/wiki/Bornholm
Sproget
Sproget er resterne af det danske, der blev talt i
Skåne, før det blev svensk. Det må være
årsagen til, at Vibe, Kirsten and Berrit ikke
forstår en hujende fis af, hvad der står på
runestenen ved afkørslen til Rusker. Det er nok
skrevet på bornholmsk...
http://en.wikipedia.org/wiki/Bornholm#Language
Pigerne gad ikke kigge på stenen, de ville
hellere snakke. Men da det var mig, der førte
bilen, blev det sådan.
Der er 40 runesten her på Bornholm. Hvis der
er 24 forskellige tegn, er de gamle, hvis der kun
er 16 tegn, er de fra efter år 300.

Før bornholmerne lærte at skrive, tegnede
de. Det er jo ligesom med børnene. De kan
tegne, før de kan skrive.
http://www.bornholmsmuseer.dk/helleristnin
ger/lokaliteter/lokaliteter.html

Giro 413 spillede en sang, der hed ” Rutsker
Højlyng. ”. Den blev ikke sunget af
bornholmere, derfor var den forståelig, men
alligevel ikke, for de sang:
”Vi røjer ikke hash i rutsker højlyng”
og senere
”Vi slår iké gamla ned på gâdan
Far´ønte rundt på knallert hela dânj
Â våres hår e ønte lânt å sjided,
Som nân å dom i Rønna de ser ud”.
Det var da rart at vide. Men så så kom
omkvædet:
omk:
Jâ e så glâ jâ e frå Rutsker højlyng
Hvor ajle go’a mænjsker kommer frå ,
å vis du ik’e e en å dom frå sogned,

Det gamle
klokktårn.

kan du få en på tævan – dæmmeså.
Nu bor vi jo ikke i højlyngen, men ved Ruts
kirke. Men det er også en sang om den.
http://www.rutsker.dk/?Ryskjaerketurn.

Runesten ved klokketårnet
Jeg har været rundt med metaldetektoren, for at se, om jeg ikke kunne finde nogle guldgubber, der
er jo dukket tæt ved 3000 stykker op her på øen. Jeg har foreløbig kun fundet jernting, så som
rustne søm og skruer.

Naboer
Irene bor på vejen, der fører op til os. Hun gjorde det klart, at Peter, den tidligere ejer,
sørgede for snerydningen, og derfor måtte det være mit job. Nu er det sådan med enker,
at de altid har en liste med job, som de synes, du skal lave, fordi du er mand.
Nuvel, nu duer penge ikke til noget på Bornholm. Men jeg har græs, så jeg byttede gras
for snerydning hos vognmand Flemming.
Foruden gras har vi rådyr, harer og fasaner. Torben har mark op til os. Så en af de første
dage kom Torben springende hen over marken med en flaske bornholms vin og spurgte
os, om hvordan vi stillede os til jagt: Det kom promte fra Vibe og jeg: ”Du skal ikke myrde
vores dyr!”

Den tidligere ejer
Han hedder Peter. Han er blevet skilt fra sin kone, så de måtte sælge, for at kunne dele.
Han havde kun en måned til at finde noget andet. Han underbød på et dødsbo i Rønne.
Til sin store overraskelse, godtog arvingerne budet, og så syntes Peter, at han var nødt til
at købe det.
Men vi kunne jo bare kigge ind, når vi kom forbi i Grønnegade, det var et nyere hus fra
halvtresserne.
Vi kunne ikke finde noget halvtresserhus, så vi ringde til ham for at få husnumret. OK,
huset fra fra 1850. Men set i lyset af nabohuser var fra 1525..

Livet som pensionist
Der er ingen på øen, der har råd til at fyre
med olie. Vi bruger brænde og det er jo
meget fint, da det er CO2 neutralt.
Der er træer nok på grunden, men de er jo
friske – og vådt træ brænder slet ikke. Men
jeg fandt et par fyretræer, som havde været
gået ud i årevis. Det tog det meste af en
dag, at få dem skovet. Og så brændte de på The hard way.
2 dage. Så bestilte jeg 2 tons træbriketter.

The easy way.

2 tons, det er 32 læs med ca. 60 kg. Hjulet
på trillebøren var selvfølgelig fladt.

Kompressoren var nem at finde.
Men jeg måtte tømme 10 flyttekasser før
jeg fandt den dims, der passede på
ventilen, så jeg kunne få luft i hjulet.
I går satte Vibe mig til at fælde en busk og
grave roden op. I dag bad hun mig grave et
figentræ op. Det er kæmpestort. Jeg bad
om at få nogle dage, til at komme mig
ovenpå den forrige opgave.
Jeg mangler en Ferguson og noget
dynamit.
Hullet efter rod udtrækningen.
Slut prut finale
Selveste Jan

