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Loppemarked
Der var 3 kister. Vibe ville have en. Det er
ikke til at se, hvor gamle de er, da de blev
lavet ens i 160 år. Mærkeligt at tænke
sig, dette var et almindeligt møbel, da
min oldemor Ulrikke blev født i 1866!
Vibe kunne ikke løfte kisten op på
tagbagagebæren, men det kunne en af
skrældemændene.

Man kan græde snot over al det, der ikke
blev solgt og derfor bliver sendt til
forbrænding. Men vi må jo begrænse os. Vi
har flere ting på loftet end vi kan nå at gøre
i stand på 3 liv.

Autostrada pirouette
Når vi skal til Berrit skal der svinges
fra Ystadvejen E65 over mod E20 i
krydset før Malmø. Sidste gang
lykkes det os at køre rundt i alle
sløjferne. Man skal bare blive ved, så
kommer man ud.
Trængslerne er dog ikke ovre.
Strækningen ved Køge bugt, har de i
alle de år, jeg har kørt der, været
under udevidelse med flere
kørebaner for milliarder. Tilsyneladen
vil det forsætte i al evighed.
Erfaringerne fra USA viser ellers, at
lige meget hvor mange kørebaner en
motorvej udvides med, så fyldes den
straks op af flere biler.

Fødselsdag hos Berrit
Selv om Vibe var 2 timer i plantecenteret i Bilka,
kom vi ikke for sent denne gang. Jeg ventede
udenfor Bilka. Hun sagde det varede en time. Jeg
kedede mig, det var kun Bilka, der havde åbent.
Tænk, resten afcentret åbner først kl. 10.00!

Mens jeg stod ude på vejen og skiftede tøj ankom
Uffe's børn Leon og Lisa med et par af deres børn.

Er der noget bedre end at sætte sig til bords
ved en sommerfødselsdag?

Fødselslaren pakker ud. Men hun ved jo hvad
hun får, for hun have specificeret, hvad hun
ville have. Livet er for kort til ting man ikke kan
bruge.

Vibe og jeg fulgte med Mona hjem for at hilse på
hendes heste og hund.

Der forceres hegn og krat for at komme ned til
vandet. Vibe og Berrit er forsvundet ind i en
have.

Nu falmer skoven
Nu falmer skoven trindt om land,
og fuglestemmen daler;
alt flygted storken over strand,
ham følger viltre svaler.

Venter på mor og far
Den 26. august forlod de sidste
svaler stalden, hvor de har
terroriseret mig siden marts, så
jeg ikke kunne bruge rundsaven.
Her venter de på af mor og far
kommer med middagsmaden.

Det første par lavede en elendig rede
ovenpå et lystofrør og fik kun en unge på
vingerne.
Man skider sgu da ikke i sin egen rede?

Længe sad svaleungerne i reden
og lod sig servicere af deres mor
og far. Reden her er i orden.

1 time med tog fra København H til Ystad
Betydelig rarer end mine natlige ture med Køgetoget i sin tid, som standsede 14 gange inden Solrød.
Men der er ikke en kæft, der ved, at det nu kun tager en time. Man har lavet ny linjeføring, tunnel og
skinneanlæg ved Oxie. IC-Bornholm nedlægges i 2016 og pengene bruges på flere siddepladser i
whisky-bæltet. DSB slutter også med gratis transport af elever, der skal på lejrskole på Bornholm!
Der er heller ikke en kæft, der ved, at der sejlede en færge frem til 1. september kl. 00:20. Den var
nemlig ikke vist i sejlplanen! Og så sejlede den ovenikøbet 00:10 og var i Rønne to stykker
smørrebrød senere kl. 1.30. Har jeg nævnt, at jeg godt kan lide smørrebrød og øl?

BECOS 32

Det var 32 år siden at BECOS-32 blev født. Klaus Jul Jeppesen havde derfor inviteret til BECOS32
tam-tam på hans husbåd i Brøndby Havn 29/8.
Jeg fulgtes med Ole fra hovedbanen, vi skulle møde Hans Erik, men vi fandt ham ikke under uret,
hvor han påstod, han havde stået - Ole og jeg var ellers kun væk et øjeblik, vi var nødt til at hente
nogle øller. I Brøndby gik Ole og jeg fra S-toget station til havnen. Der var langt at gå.
Vi var meget glade for at se hinanden. Tænk, nogle stykker, startede i firmaet for mere end 50 år
siden. Der blev genopfrisket mange historier fra tiden i ABB. Bare 1 af deltagerne har stadig sin gang
hos ABB Skovlunde, den unge mand Peter, sidder tv for mig. Heinrich tog billedet her af os på
dækket. Ikke alle,som var der, er med på billedet, fx Uffe Holst, Einer Mosin.
BECOS 32 anvendes til styring og overvågning af elnettet og er software, der duer endnu!

Oldgammelt mel
I 1980'erne fandt i Aaker forkulede rester af emmekorn, som man har dateret til at være fra 3800 år
før Kr. F. Nu dyrkes den to steder på Bornholm, Mønstergaard i Østermarie og Lindesbjerg ved
bisonskoven.
I stenalderen såede man flere kornsorter sammen, så hvis den ene ikke klarede sig, havde man nok en
anden! Smart! Jeg blander også flere korsorter, når jeg bager. Så kan det ikke gå helt galt!
Jeg deler føde op i 4 grupper: A: Gavlig. B: Gavlig, men feder. C: Dårlig og feder, D: Skadelig og feder.
Mel går fra B til D alt efter om det er de hele korn du indtager, eller kun stivelsen!

Når man køber melet på Valsemøllen, får man at vide hvilken gård, det er dyrket hos og hvilke
egenskaber, det har. Manitoba-mel stammer fra Canada, melet hæver helt vildt. Purpurmelet er
lyserødt, men brødet bliver hvidt.

Ruts Kirke
Hvorfor er tårnet aldrig blevet kalket?

Personligt ved jeg godt, hvort
svært det er at få sig taget
sammen til at kalke. Her hvad
de havde nået til i 1920'erne
efter ombygningen i 1887.

Her er hvad man var nået til i
1960'erne.

Sådan så det ud set fra vores
have i 2009. Her i 2015 ser det
ligedan ud, men træerne er
blevet kæmpestore.

Ruts Kirke (Rutsker)
Vi så en live TV-udsendelse fra Ibsker, hvor man forsøgte at finde en skat der blev begravet i midten
af 800-tallet af den lokale kong Erik. Han havde røvet ting og kvinder i Irland og England, som han
solgte i Byzans, det nuværende Istanbul. Lang tur, men nordiske kvinder gav godt der. Kong Erik
begravede sin skat, fordi en svensker efterstræbte den. Svenskeren slog Erik ihjel. TV mente, at de
ved at skrabe en smule muld af og søge med en flok amatører med metalsøgere, kunne finde skatten.
Det regnede og det blev mørk. Man havde tidligere der på stedet fundet 150 mønter fra Tuniesien,
Ægypten, Irak og mange andre steder.
Nå, men udsendelsen skred frem og der ikke blev fundet en skid. Så kom en mand fra Rutsker og
viste noget han havde fundet ved Ruts kirke. Først mente man, at det var toppen fra en stav fra en
romersk præst. Det viste sig senere, at det bare var et spænde fra vikingetiden. Vibe hev vores
metalsøger frem og erklærede, at det var for dårligt, at jeg ikke havde friske batterier i den. Det var
der, men det kræver en/sin mand at betjene den.
Placeret 130 m over havet blev kirken bygget i Røs i 1212 og viet til Sankt Michael, men blev senere
sat i forbindelse med Ruth den Moabitiske og skiftede navn til Ruts Kirke. Rutsker hed altså "Røs" i
starten, røs er en rør- og stendynge i forbindelse med jernaldergrave. Her var i sin tid også et
gudehov med 12 gudestatuer og en grum høvding Thorbjørn.
Kristendommen kom sent til Bornholm og Thorbjørn henrettede den første munk Peder, der kom fra
Michaels Kloser i Slesvig. Man skal nok ikke fortælle en viking, at de kristne genopstår fra de døde,
for så vil de se beviser.
Klosteret sendte en ny munk afsted Jon (dansk for John - var englænder). Han rejste med et lille
handelsskib, der ikke ville friste sørøvere. Jon var gemt i en egetræskiste. Da skibet kom i havsnød,
ville besætningen smide ham overbord, da han måtte være skyld i ulykken, da han ikke tilbad Odin,
men de kunne ikke løfte kisten. Skibet forliste, men Jon drev i land i sin kiste.
Jon blev ude ved kysten og fortalte bibelhistorier fra det vi dag kalder Jons Kapel. Kristendommen
kom altså til Bornholm via Rutsker.
Hvorfor ser Ruts Kirke ud som den gør?
Skibets nordmur og det oprindelige tårn blev nedrevet i 1887, og man forlængede kirken med 3
meter og bygget et nyt tårn og indstallerede klokker der fra det gamle klokketårn i kirkegårdsdiget.
Det blev reddet og fredet af Nationalmuseet. I koret er en lampe fra Hammershus. Den bornholmske
frihedshelt Povl Anker var præst her.
Foruden Kirkebyen omfatter Rutsker fiskelejerne Vang, Teglkås og Helligpeder (egentlig helle, som
er en flad sten, hvor en Peder engang for længe siden havde sit bo).
Præsteboligen ved siden af kirken har ikke huset præster siden 1800, også dengang var præsten
præst i både Hasle og Rutsker og foretrak at bo, hvor der var fleste sjæle at forsørge. I midten af
1800-talet kunne man hente sin post på præstegården efter kirkegangen om søndagen, og få læst
officielle nyheder op af sandemanden.
I 1850 blev vores matrikkel F1 udstykket fra præstegården. I 1890 blev vores hus bygget.
Hør orgelet i kirken:
http://pandea.simplenet.com/rutsorgel.html
I 2014 fjernede man den afskyelige plastikmaling inde i kirken. Det tog længere tid end man havde
regnet med, for under malingen var ældgamle kalkmalerier. Dem har man så kalket over.
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Bornholm_297-325.pdf

Der er altid noget der går i stykker
Gæstetoiletet begyndte at løbe. OK, 50 år
gammelt, jeg køber sgu et nyt. Et Gustavberg
super nemt at holde uden skyllekant.
Imidlertid vil Vibe altid købe noget, når jeg
køber noget, så hun fandt en ny vandhane til
køkkenet. Jeg tænkte, det får jeg med i
prisen. Men ak, Vibeke Jacobsen valgte en
Vola (Horsens) designet af Arne Jacobsen i
1968, VOLA er udstillet på museer, fx
Museum of Modern Art, New York.
Vandhanen var dyrere end toilettet.
Nu siger Vibe: " Vi har ingen Aston Martin i
maskinskuret, men vi har en Vola vandhane i
køkkenet."
Forøvrigt er det en dansk designer, der har
tegnet Aston Matin, også Mini'en er dansk
designet. Hvorfor jeg nævner det? Det
vender vi tilbage til.

Det gamle IFÖ er på vej væk. Det nye bruger 3 liter
mindre per skyl. Så vi sparer 100 kr. for hvert 1000
gange toiletbesøg.

Hestepløjning

Veterantraktorpløjning
Som ejer af en Ferguson fra 1953 med plov, måtte
vi til denne begivenhed.

Drengene kæmpede med at holde ploven under
jorden. Den ene dreng var ballast. De fortalt, at
det overhovedet ikke var nemt at pløje.

Hesten til venstre i det midterste spand,
havde aldrig været foran en plov før. Det er
fjordheste. Det var hvad husmændene havde
råd til i gamle dage. Bøndernes heste var
store og kraftige, da behøvede man kun en
hest foran ploven.

Denne oldgamle maskine drønede afsted med
en forbløffende fart!

Vystebyen
Lige før man kommer til Kirkebyen i Rutsker er der et skilt som viser til Vystebyen. Der er tre
beboelser der, så det er en meget lille by. Men navnet skyldes, at der i sin tid havde boet en mand
med mange små hunde, og en lille hund hedder "vyste" på bornholmsk! Jeg troede første gang, jeg så
navnet, at "vy"(fransk vue) betød udsigt.

Restaurant Bolsterbjerg

"Fedtmule", den 16 år gamle lille
dansk-svensk gårdhund, klør sig så
heftigt. Men det er altså en "vyste".
Vi befinder vi os ude i den store skov, helt præcist i Nyker plantage. Nyker udtales "Nøkker" og som
et sidespring, kan jeg nævne, at det er i Nyker, man producerer Christiania cyklen og ikke i
Christiania!
Meget forvirrende, for "bolster" betyder "lyng" på bornholmsk. Men der var tidligere lyng her.
Imidlertid skulle en Olaus Julius Hansen brænde lyng af i 1882 og gik til frokost uden at sætte
brændvagt. Al lyngen futtede af samt naboens hus. Han blev fyret selv, fordi han var ansat som
brandfoged! Hvor lyngen havde været, plantede Julius blomster, buske og træer fra store dele af
verden.
Julius'es eget hjem nedbrændte en tør augustaften i 1911. Et åbentstående vindue fik et gardin til at
vifte hen over en tændt petroleumslampe i køkkenet. Kommunen byggede en ny plantørbolig.
Samtidig byggede Julius en restaurant for egen regning, på samme grund. Det var der vi var. Jeg
glæder mig til at tage vores besøgende med derud.

Brændeskuret er lavet færdigt
Sidste år lavede jeg skelettet af hvad jeg havde liggende. I begyndelsen af oktober blev jeg færdig
med beklædningen. Jeg måtte købe 250 meter 19X100 brædder og lige så mange søm!

Det første rum er fyldt op med det,
der blev fældet og beskåret
omkring det ny brændeskur.

Ny bil, er du rigtig klog?
Lupo'en kører over 30 km
på en liter billig diesel.
Men Bornholm er for lille
til dieselbiler. En dieselbil
skal køre mindst 30
minuter ad gangen. Det er
lidt svært. Vi har 4 minuter
til Hasle og 7 til Allinge.
Hvis man ikke har råd til en
Volvo, der holder i 22 år,
så er Toyota en mulighed,
den holder i 20 år.
Toyota kunne godt trænge til at få en dansk designer.
Men pyt, det er jo kun et transportmiddel. Vi har været
ude at prøvkøre 3 biler, Aygo, Yaris og Prius. Ovenfor
ses en Yaris Hybrid, som vi prøvede i 2 dage. Trinløs
automatisk gear, el-motor og bensinmotor. Kører på
strøm i byerne, laver strøm af bremseenergien og ned
ad bakke. 4 skivebremsere.
CO2 udledningen er den mindste jeg har set på en
brugbar bil, CO2 udledning per Km: 75 gram.
Prøvebilen kunne vi få 20.000 kr under prisen, for den
havde kørt 2.000 km.
Den ville vi ikke have. Den havde en kæmpe skærm, der
viste om den brugte el eller benzin og alle mulige data.
Man kunne ikke lade være med at kigge på det og prøve
at køre mest økonomisk. Ikke smart for sikkerheden.
En dag opdaget jeg, at Toyota's sælger var på
efterårsferie. Jeg sagde derfor til Vibe, det var nu vi
skulle handle, for nu var det direktørens selv, der solgte
biler og han bestemmer rabattens størelse og byttepris
på Lupo'en. Vi fik nok 10.000 ud af at handle med
mester selv.
Jeg kunne bedst lide Prius'en, men den koster, og
direktøren sagde, at jeg kunne glemme alt om at
bestemme, for det var konerne, der havde det sidste
ord. Nu regnede jeg ikke med, at Vibe kunne bestemme
sig. Men hun overrumplede mig og jeg hørte hende
pludseligt bestilte en sort Yaris Hybrid til det dobbelte
af hvad jeg havde forestillet mig en ny bil skulle koster.
For øvrigt har vi altid sagt, at en sort bil var hul i
hovedet, for den koger i solen. Men den synes hun så
mindre ud. Jeg bestilte vinterdæk og en radio i stedet
for al det fis med skærm med bakkamera og data.

Den sorte kommer til Jul. Det betyder,
at julegaverne bliver små.

Slut finale

