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Vinterhobbies
Jeg kan ikke se en gammel radio, uden at den skal bringes ti l at spil le. Uffe havde fundet

denne på loppemarkedet i Store Heddinge. Den ene LF-transformator var afbrudt, noget l im

havde ætset primærvindingen over. Det var noget af et pi l learbejde at få det splejset.

Desværre er der ikke mange langbølgestationer ti lbage. Kalundborg har en, der sender

vejrudsigten kl. 1 7.45 på 243 kHz. Sådan en modtager med ti lbagekobling er l igeså følsom

på langbølge som en moderne radio og udgangsrøret kan levere 3 watt, så det kørte slet

ikke så dårl igt ti lbage i 20'erne og slet ikke, da Peter Jensen opfandt den permadynamiske

højttaler, som bruges den dag i dag!

Ude af kabinetter og med intermistisk strømforsyning.

Men jeg har faktisk en B&O strømforsyning, det var

B&O's al lerførste produkt. "l l iminator" hed det dengang,

fordi den il iminerede de dyre batterier.

Låget åbnet, 3 rør med fantastiske specifikationer.

Stjernevrimlen
Vinterhalvåret er også tid ti l at kigge stjerne og planeter. Man

kunne faktisk ikke se en skid i Solrød, på grund af lamper og fims.

Se bare det bi l lede, jeg tog af Venus en aften.

Sofaen lokker, men...
Allerede i marts var vejret så godt, at det var svært at finde på

undskyldninger fra havearbejdet.

Drivhuset rejst for 3. gang
Jeg er blevet helt god ti l det. Det tager havudsigten fra mit

radiorum, så jeg var fristet ti l at flytte det væk fra

vestenvinden. Men jeg gad dog ikke planere et nyt stykke

jord. Jeg måtte købe en del nye stænger hos importøren

OPJ i Odense. De er eneforhandler og har nogle uhyrl ige

priser. Jeg glemte at bede om, at de skulle være grønne,

så vi måtte ti l maleren efter noget grøn farve. Glassene

kan jeg heldigvis købe lokalt ti l halv pris og gratis levering.

Jeg har lavet hjørneforstærkere af et

gammelt vejski lt ("Hasle 3"), så jeg

håber, det holder nu.



Rådyr
Rådyr, harer, kaniner (ja, der er masser af vi lde kaniner her), æder løs af spæde træer og

søde blomster. Så vi har travlt med at sikre havens inventar med hegn i det tidl ige forår. Jeg

er i gang med at lave låger, således at vi også kan komme ud. . .

Pælene er økologiske og af robinietræ

En norsk normand fra Kristiansstad (bi l ledet)

fortalte, at han havde taget 7 laks på en gang

(man må have 1 0 stænger igang).

Der var et skilt hos en skærsliber på

havnen: "Laks mellem 4 og 1 0 kg

købes". Jeg sagde ti l Vibe: "Hvis han

køber laks, så sælger han også". Vibe

besti lte en koldrøget side på 4 kg.

Trolling fiskeri i Tegn
Det er ikke muligt at købe en røget østersølaks hos fiskehandleren, for det er forbudt for

bornholmske erhvervsfiskere at fange laks. Men lystfiskerne må og derfor kan man finde

alternative måder at få den røgede laks ti l frokosten på.

http: //www.tv2bornholm.dk/trol l ing/

Kage og kaffe
Da vi havde kigget længe nok

på trol l ingfiskerriet i Tegn, stod

menuen på kaffe og kage, alt

det du gad 40 kr.

Stor jordboremaskine
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