Bornholmer Tidende
Lidt sladder til familie,
frænder og venner!

Oktober 2017

Nu tændes der lys
alle vegne, hyggeligt!

Plantebyttedag
Med oktober kommer efteråret. Der er ikke meget aktivitet i Haveselskabet, men en
enkelt plantebyttedag er der.

Vibes bytteobjekter. Jeg har taget 2 klapstole
med, for vi er for gamle til at sidde på
græsset og drikke kaffe. Seriøse havefolk
bruger latin og så kender jeg ikke til
planternes farver, højde, jord og lysforhold,
mm. Så de lader mig gå i fred.

Havens ejer har, foruden haven, pileflet
som hobby. Pilen dyrkes på marken, tumpe
som jeg er, spurgte jeg om hvordan man
fik bladene af? "jo, svarede damen, man
venter med at høste til det er vinter og
bladene er faldet af". Øv. altså.

Drivhuset
Druer, tomater, peber og agurker kører på allersidste sidste vers i begyndelse af oktober.
Trækfugle æder de sidste modne figner og hærger druerne i drivhuset.
Nu breder mørket
sig og folk bliver
vinterdepresive!

"Enj jyjlkat"(bornholmsk for
pindsvin) udenfor drivhuset

Morgentågen
En morgen lå tågen lyserød over Knarremosen. Det måtte jeg have et billede af! Så
skulle katten, hønsene, fuglene have mad og vand, så da jeg endelig stod der med
fotografiapparatet, så var festen ovre. Men man kan da ane lidt rødt endnu?

Høns
Da Isa Brown holdt op med at lægge
1 æg hver dag, fik vi en ny hane og 3
dværghøns. Da de begyndte at lægge
deres små æg, begyndte Isa igen at
lægge æg, men ikke hver dag.

De små høns lægger ikke æg hver dag, men de
smager bedre og blommen er forholdsmæssig stor.

Fyringssæson
Tændelementet i pillefyret gik itu. Jeg mente, at jeg havde en reserve, det er nemlig
torskedumt ikke at have det. Men nej, så bestilte jeg et par stykker. På 3. dagen var de
her med posten. Da jeg så skubbede tændelemetet ind i brændrøret, gik det itu. Der gik
så 3 dage igen. I mellemtiden havde vi fyret med brænde, vi har jo i tonsvis. Smart at
sælge noget elendigt bras, så kan de efterfølgende tjene kassen på dyre reserve. Man
vil jo helst ikke udskifte hele fyret til 80.000 kr!

http://www.eldkraft.se/

Det er meget billigere i Sverige!
Pris i Danmark er DKR 8.045 for blæseren og brændrøret med kåbe. Svensk pris SKR
3.675 = DKR 2.940. Jeg har altså sparet DKR 5.105 ved at købe i Sverige! Jeg var fristet
til at købe en ny pillebrænder, f. eks. "JanFire", SKR 25.000, Noget med "Jan" kan kun
være godt! Men jeg tror snart, at jeg installerer luft til vand varmepumpe, det er ikke
meget dyrere, 40.000 kroner.

Vibe fyldte 65 år fredag d. 13. oktober
Lørdag d. 14. oktober holdt vi fødselsdagen i Ystad. Vibe og jeg hoppede af færgen uden
bil og de andre sparer den halve tid i forhold til at komme til Bornholm.

Øv, mobiltelefoner!

Færgeterminalen i bagrunden. De, der har
set krimiserien "Wallander" vil kunne
genkende "politistationen"bag Uffe, som i
virkeligheden er en togstation!

Vibe koncentrerer sig
om fødselsdagsgaverne.

Förrätt
Ports löjromstoast med
rödlök, dill & syrad grädde
—●—

Varmrätt
Hängmörad ryggbiff med
jordärtskocka, potatispuré
& rödvinsky
—●—

Dessert
Citron bruleé med hallon

Vinen
Chablis Domanie Besson (2015, fr)
Cabernet Sauvignion (2014, US)
Virkelig lækker. Synd for Uffe og Rene, at
de absolut ville sidde ved rattet hjem!
Man gifter sig da kun for at få en kone til
at køre en hjem? Men uha, man skal
nærmest have en negativ promille, hvis
man bliver stoppet af den svenske police.
Lögrom er rogn fra en fisk i
en sø i Nordsverrige.

Vin fra Washington!

Tårnvægteren i Ystad
S:ta Maria kyrka, hvoraf en del er fra 1200tallet.
Hvert kvarter mellem kl. 21.15 og 01.00 blæser
en (rigtig) vægter i sin kobberlur fra kirkens tårn
for at fortælle, at alt er rolig i byen, ingen
ildebrande og ubudne skibe i havnen.

Vibe får sig en smøg udenfor.
Selvfølgelig havde vi havudsigt i
restauranten, ellers ville Vibe ikke
spise der.

Dansk pølsevogn. Uffe og jeg plejer at
snuppe et par pølser på vej hjem, når vi
har været ude at spise. Men ak, vi er blevet
ældre og har ikke den samme appetit.

Præstestol med Christian 4. monogram og et
alterskab med malerier fra 1400tallet. Jeg
fortalte en svensker, at det hed "stinkende
rig" fordi de rige kunne betale sig til en
gravplads inden i kirken og det var ikke en
rar stank: Han fór hen til konen og fortalte
hende det.
Skolen her blev bygget i 1230 og fungerede
som skole til midten af 1800 talet. Måske en af
de skoler der har været i funktion længst tid i
verden. Meget af tiden var den dansk. Folk i
Skåne har været danskere i længere tid end
de har været svenskere! Danmark bestod op
til år 800 af øerne, Bornholm og Skåne.
Jylland var ikke med! Det vidste du nok ikke!

Svartingedalen solgt
Den tidligere ejer blev idømt en bøde 50.000 kr (eller 20 dage) for at have fældet 3,8
hektar fredsskov med henblik på at sælge det som biobrændsel. Træet er konfiskeret,
værdi 165.000 kr. Man må gerne fælde træer i fredskov, men skal plante nyt.
Svartingedalen begynder så småt nede ved vores opkørsel, altså 400 meter fra huset.
Men man skal tage turen op ad Kirkedalsvej og køre ind til Aahalsegaard og holde der, så
kan man komme direkte ned i det mest spændende område ved åhalsen.
Svartingedalen er opkaldt efter person med tilnavnet "Suerthingh" i middelalderen. Måske
udtales suert som svert og er blevet til svart.
Men nu har Fugleværnsfonden pr. 1. november købt 27 hektar af Svartingedalen. Dette til
gavn for hulerugende fuglearter.
Jeg går og kigger på vores granskov, der skulle være solgt som juletræer, inden de blev
30 m høje: Kan man mon sælge dem til træflis?

Om foråret er der anemoner i Sprækkedalen i 5
forskellige farver!
Der vokser en mos på klippevæggene, som lyser i
mørket!

http://www.367ture.dk/ture/haslesundergrund/svartingedalen/
Med familien i Svartingedalen
Politik er guf
for os djævle!

Kåre's bog "Konservative 2"
Da jeg hørte om Kåre's bog, fik jeg hjælp af min ven fra drengeårene Peter Riis Jensen:
Han siger:
Det Konservative Folkeparti har altid været en "underlig" størrelse, idet der er 3 fløje:
1) de social konservative,
2) de liberal konservative og
3) de national konservative.
1. De social konservative har et socialt grundsyn som minder meget om Socialdemokratiet og til dels
venstre fløjs partierne. Personer på denne fløj er f.eks Per Stiig Møller og den Møller familie, han
stammer fra.
2. De liberal konservative minder meget om Venstre og Liberal alliance i deres værdi politik, f.eks.
Brian Mikkelsen.
3. De national konservative hylder Gud, Konge og Fædreland samt et stærkt militær, f.eks. Rasmus
Jarlov
http://c2blog.konservative2.dk/2017/09/22/konservative20forfatterensforord/

Kåres bog er nu læst
Jeg er stolt af min ven og medskyldige Kåre og hans bog. Bogen må og skal man læse.
Man er meget klogere og oplyst bagefter. Jeg er glad for at Kåre fremhæver Per Stig
Møller som et forbillede: https://youtu.be/qtwzyo0iBZo
Men der er desværre langt fra Kåres "Konservativ 2" til den politik, Søren Pape fører på
Christiansborg!

De nationale konservative
Et uheldigt levn fra fortiden: Ud med dem! Min mening er, at at vort lilleput land først og
fremmest skal skånes, end der skal forsvares til døden. Bornholmske Glistrup havde en
løsning på det: En telefonsvarer, der sagde "vi overgiver os". Bagefter kan vi nok finde
på noget. Det kan de døde ikke og de overlevende kan ikke tænke klart på grund af had
og ønske om gengæld. Nogen borgerlige har forslået, at Danmark skulle stille raketter
op på Bornholm, for at afskrække russerne: Det ville ikke afskrække russerne, det ville
få dem til at udradere øen i tilfælde af noget så ubegavet som en konflikt i Østersøen.
Nord Korea's Kim Jong Un opruster. Hvad er det lige, han har fået ud af det? Vi skulle
købe et enkelt F35 kampfly mindre og bruge de sparede milliarder kroner til at forske i,
hvordan vi forebygger konflikter og lever i en verden med andre værdinormer? Vi er 1
promile ud af verdens milliarder af anderledes tænkende/ikke tænkende mennesker.

De liberale konservative
Da Brian Mikkelsen var kulturminister ville han have reklamer i Danmarks Radioes TV, så
vi kunne spilde tiden med reklamer 20 minutter i hver time!
Nu lyder det fra samme Brian, som i mellemtiden er blevet erhvervs og
økonomiminister, at man ikke skal kunne låne mere til et hus, end man tjener på 4 år.
Skal pensionister og mennesker med mindre end direktørgager ikke kunne bo i egen
bolig?

Solidariteten er ikke noget man kan regne med
Bornholm blev bombet mens resten af landet festede i 1945. Hvis tyskerne havde sagt
de 3 små ord "vi overgiver os", lå Rønne og Nexø ikke i ruiner efter krigen. Svenskerne
genopbyggede Bornholm, ingen solidariteten fra Christiansborg! Hvor solidariske mon
vore allierede er? Siden 2. verdenskrig har englænderne og amerikanerne været
overbeviste om, at konflikter kan løses med bomber. Men da russerne havde besat
Bornholm, skulle englænderne og amerikanerne ikke nyde noget. Problemet blev løst af
en amtmand med en telefon efter 1 år: Han ringede og spurgte, hvad der skulle til før
russerne tog hjem? De svarede, så snart i har jeres egne soldater på øen, tager vi hjem.
Mundtlig aftale. 8.000 russere tog hjem. Et nyt eksempel på EU's manglende solidaritet:
Russerne vil bygge en gasledning i Bornholmsk farvand, gennem steder, hvor der er
dumpet giftgas efter krigen. Hvis Danmark siger ja, så bliver amerikanerne sure. Siger
vi nej, bliver russerne sure. Her ville det være rart at det var EU og ikke os, der tog
beslutningen! Igen, vores "allierede" skal ikke nyde at komme i klemme!

EU
EU er betoncentralisering. Her på Bornholm kan vi se følgerne af centralisering af
Borgerservice. Lille skala i forhold til Europa, men servicen forsvandt og det gjorde
besparelserne også!

Konklusion
Der er meget Brian og Rasmus hos de Konservative, og deres leder Søren Pape favner
SelvSving har en flot sang om Jarlov, (fra Folkemødet Bornholm):
https://youtu.be/IlQf98TObKg

Per Stig Møller, Allinge havn
https://youtu.be/qtwzyo0iBZo

Kåre og jeg, fandens til
smukke unge mennesker.
Kåres mor sagde til mig:
"Du bliver klogere". Men
der tog hun fejl. Der er
ikke sket en skid.

Folkemødet
Vi ser på folkemødet, at folk styrter hen til dem de er enige
med for at høre deres eget ekko. Men man skal snakke
med dem, der mener noget andet for at flytte noget
Vi er nok ikke så langt fra hinanden, som Kåre også er inde
på. Sandenhenden er et sted mellem dig og mig!
https://www.saxo.com/dk/soeg/bog?query=k%C3%A5re+gr%C3%B8ndb%C3%A6k

Købes hos Saxo

Jeg har søgt efter Hindhede, fordi den "kostkloge" læge havde
færrest døde på sit hospital, trods at han brugte halvt så meget
medicin. Faktisk mente han, at apotekerne skulle lukkes, for at
folkesundheden skulle forbedres. En Hindhede nogle generationer
efter, ville være interssant for mig og Berrit! Julegave?

Kommunevalget 21. novmber

SelvSving "Ja/Nej:
https://youtu.be/6wd2DyU7x_Y

Socialdemokratiske borgmester Winni Grosbøll vil 80 % af bornholmerne beholde, hun er
veltalende og effektiv. Det er vigtigt, at de resterende pladser besættes af nogle andre end
Venstre. Desværre er de fleste kandidater amatører, selv om mange har hjertet med. Jeg
har fundet en kvinde fra Alternativet, som får min stemme. Personerne er vigtigere end
partifarve, når det gælder de 23 pladser på rådhuset.
Og nu kan jeg ikke finde på mere! SLUT

