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Sneen
Madammerne her går rundt på ski og 
drikker kaffe med hjemmebag hos 
hinanden. 

Vi mangler nogle ski til Vibe, så 
hun kan komme lidt væk og jeg kan 
komme til at hvile ørerne.

Jeg har lige været ude og tjekke 
sneen på vejen. Driverne er 3 meter 
høje her til morgen fredag den 12. 
februar, har meteologerne lovet 
rigtigt meget mere sne og fygning i 
løbet af dagen. Redskabsskuret er ikke længere 

tilgængeligt.

I haven ligger driver på 2 
meter.

Selv inde i selve gården, hvor der 
er beskyttet af læhegn og 
bygninger, ligger sneen tårnhøj.

De 2 katte
En kat hedder ”en kjætta” på 
bornholmsk, ikke at forveksle med 
et hus, som hedder ”huzakâtan”, så 
en huskat hedder ”huzakâtan 
kjætta”. 

Der er ingen ræve på Bornholm. 

Men vi har 2 katte til at holde 
musene væk.

Den ene kat er i virkeligheden ikke 
vores, og det er den anden kan 
heller ikke. 

Mus

Desværre hedder den grå kat ”Mus”. 

Ifølge øretatoveringerne tilhører 
Mus nogle piger på Gyvelvej i 
Solrød. Men hun holdt til i en 

http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/byvejr_danmark.htm?by=3790


Det giver en del forvirring: ”Mus, 
tag musen”. Og så er Mus en 
bangebuks.

rundkørsel på Solrød Strandvej og 
blev fodret af Vibe. 

Nå, men forsøg på at få hende til 
at bo, hvor den boede, lykkedes 
ikke, så vi blev enige med ejeren 
om at tage den med til Bornholm.

Rut

Den røde kat er en, som den 
tidligere ejer på Hvidehøj 
efterlod. Hun hedder ”Rut”. Hun er 
en rigtig barsk kat, der frygtløs 
kaster sig ud i sneen, men nogle 
gange nøjes hun med en tur i 
stalden.

Rut på tørrestativet

Julefrokosten jeg aldrig  fik
Solvejg havde indkaldt de gamle 
kollegaerne til julefrokost d. 29. 
januar. Ikke et passende tidspunkt 
for mig, da bølgerne gik højt her 
(katamaranen Villum Clausen sejler 
ikke i bølger over 5 meter), det 
betyder at man ikke kommer over med 
75 km i timen, men sejler med Pavl 
Anker, som er en ”35-km-i-timen-
færge”. Men jeg overvejede længe. 
Men det var godt, at jeg blev 
hjemme. Den fredag lukkede Bornholm 
totalt. Al snerydning blev 
suspenderet på grund af man ikke 
kunne se en hånd foran sig. De som 
kom over med færge, måtte pænt 
vente i færgeterminalerne. 

Oh, hvor jeg savner jer og 
snapsene! Og hvor blev den 
kasket af, som jeg fik af Jørn ? 
Og hvorfor fik jeg den?


