
Jazz festivalen i Allinge
Jeg er ikke meget for Jazz, men jeg må indrømme, at jeg kan godt lide folk, der kan lide Jazz! Dem
mænger jeg meget gerne med.
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Schweizerkonditeriet for
fuld musik

Henrik Krogsgård havde et big
band på 16 musikere mast ind i et
lillebitte telt. De havde spillet
sammen i 38 år, den yngste
musiker var dog ikke fyldt 38 år,
så der havde været udskiftninger
undervejs.
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Billie Koppel og Catbird på
Gæstgiveren

Sidst vi var på Gæsten, betalte vi ikke. Denne
gang havde jeg købt billeterne på nettet.
Igen ville ingen se dem. Vibe spurgte
lederen, som sagde, at det hændte, at de
ville se den i baren.

Jeg sendte Vibe op i baren efter øl. Hun stod
igen ved siden af Annette Heick, som Berrit
har fundet ud af, at jeg har fælles aner med
tilbage i 1600-tallet.

Damerne i Gæsten drak noget de kaldte
"Liderlig Rosé". Den stod ikke på kortet med
drikkevarer. Det måtte Vibe have afklaret, de
sagde i baren, at kortet var forældet. Men
jeg tvivler på, at de ville skrive det
kaldenavne på kortet!
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Sildefesten i Hasle uge 28
Nå, men fredag gad jeg ikke lave mad, så
jeg lokkede Vibe ned til festen, hvor man
kan få smørrebrød og sild.

Der er striptesse, poole dance, 18 flotte
sild kommer sejlende ind i sildekutteren
"Hansa"og miss Sild kåres. Til de hårde
drenge er der kraksild (saltsild på grill) og
syp (brændevin) søndag kl. 9.00.

Vibe fik fish'nchips, jeg et par saltstegte
sild og lidt til den tørst, der følger. Pladsen
var blæst, alle sad i teltet med banko, det
blæste en halv pelikan på det tidspunkt.

Så ville vi have is og kom forbi en tombola.
Vi delte 6 lodder og jeg vandt selvfølgelig
frit slag på alle hylder. Jeg var beskeden og
valgte en enkelt plade svensk chokolade.

Der var 20 plader a 100 gram chokolade
inden i æsken. Sølle 2 kg kan vel ikke blive
til 2 kg fedt om maven, vel?



Linselus
Vibe og jeg kommer af og til med på et billed andre tager, fx Bornholms Tiden. Her ses jeg på
havevandring i Renes grønne aflagte T-shirt, som er min favorit T-shirt. Haveejerne havde et elektrisk
sneglehegn rund om hele den store have!

Damen her, tæt ved de 100
år, havde gået i skole hver
anden dag i 7 år, kunne
prale af at hun havde haft
gunneraer større en den
Vibe og jeg sad under og så
slog hun ud med armene
som en anden lystfisker.
Bornholmere skal altid
prale af deres store
gunneraer. Vi vil gerne være
med, men den Lian har haft
med over til os fra hendes
mors have, gik der
desværre myrer i, som har
sat den svært tilbage.

Mig

En pralrøv
med sin
gunnera
fundet på
nettet
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Betalingssystemerne på øen er til at finde
ud af. Her i en krukke, under en plante.



Aarsdale
Vil man tilbage i tiden, så besøg
Aarsdale. Her er alt som i gamle dage.
Spis en sild røget på elletræ og køb en is
hos en gammeldags købmand. Haverne
er som i gamle dage uden græsplæner,
kun med stauder og nytteplanter.

Der var kun 3 Harley-Davidson'er, der
knaldede forbi os, da vi sad i
silderøgeriet.

Jeg har lært, at man ikke må lægge
penge i en postkasse?

Så kom du endelig til enden!

Havnbassinet i Aasdale var fyldt med så mange fisk, at
man ikke kunne se bunden.




