Livets gang 2015
Nytårsaften 31.12.2015 – 1.1.2016
Gårsdagen var lidt sløv, hvor dagens hovedindsats var at hente den fire-rettersmenu, jeg
havde bestilt.
Fordi Herdis har taget morgenvagt på plejehjemmet nytårsdag, blev residensen forlagt til
Nivå, hvor jeg så overnattede.
I sidste øjeblik deltog Frank og Ingrid - et vennepar. Maden var nem at gå til, og var
velsmagende, og det blev jo ikke mindre festligt at indtage den på Flora Danica-stel.
Vi fik en stille og rolig aften, savnede ikke noget og var ude at se på fyrværkeriet efter nytår.
Stig og jeg fulgte traditionen og snakkede til kl 03.
Stig sørgede for morgenmaden, og der blev drøftet pc-spørgsmål, inden jeg kørte hjemad
kl.12.
Der var både en avis og nytårskoncert at fordrive tiden med.
30.12.2015
Hentet mit ur, som har fået nyt værk formedelst 325.- kr.
På vejen hjem tog jeg turen forbi hundeklipperen og fik fjernet krøllerne.
Jeg fik købt værdipapirer til Olivers og Jasmins julegavedepot. De andre må vente, til jeg får
styr på, hvad det er for konti, der er blevet tilknyttet - der er et eller andet forkert.
Flemming ringede og spurgte, om jeg ville komme over at spise. Det var en stor
sushianretning hentet inde i Valby.
Oliver tog 'hjem' efter maden, og vi andre sad og snakkede indtil næsten 23:30.
Jeg fik julegave - en friluftsforestilling med Det kgl.Teater i slutningen af maj, hvor hele
familien har fået tilsvarende julegave. Det lyder jo hyggeligt med en familieudflugt.
29.12.2015
Hjemme igen - og ingen ulykker opdaget endnu - og havde fået alt slæbt ind kl.17. Stort
kontrolopbud i Helsingør - som dog tilsyneladende ikke gjorde noget - bortset fra en
frakørselsbane var spærret. (som resultat af at svenskerne indfører passagerkontrol med
billedlegitimation fra 4. januar 2016).
Jeg kunne godt mærke, at der manglede en Ulla til at klare opvasken, mens jeg plejer at
pakke andre ting af vejen. Der var en pæn bunke gryder og potter. Fryseren skulle tømmes
og afises og - og - og.
Dagen startede med klar blå himmel og stadig et lag sne, og dermed med en noget generende
lav sol. Den forsvandt dog efter en times kørsel, hvor skydækket blev tæt.
Nu ligger der igen en stabel aviser og et enkelt julebrev.
27.12.2015
David og Maja er som tidligere inviteret til 'rester' kl. 17. De kom lidt forsinket, da de måtte

tilbage efter en sav, da et træ havde lagt sig over skovvejen. Herligt at bo i naturen.
Vi fik et fuldt måltid med sild, hellefisk, grønlangkål med det hele, ost og ris a la mande, så
der gik en del service til. Men det er en fornøjelse at servere for dem. De er oprigtigt
begejstrede og tager godt fra. Jeg tror, jeg har overtalt dem til at tage med til min fødselsdag
- uden stort besvær.
Dejligt selskab, som sluttede 21:30.
25.12.2015
Morgnen startede med blæst og regn, så jeg kunne lige så godt tage opvasken.
Vejret klarede op, hvorefter jeg gik en kortere tur for dog at få lidt motion.
Julefrokosten glæder jeg mig altid til, men jeg indrømmer, at det er sjovere at spise sammen
to. Jeg fik tre slags sild, en god portion grønlangkål med hamburgerryg, røget flæsk,
kålpølse og sylte. Og så var der ikke plads til mere, så osten blev udsat til en anden gang.
24.12.2015
Så nåede vi frem til d.24. En dag med mange traditioner og rutiner.
Træet blev forsynet med sin lyskæde, men jeg måtte selv pynte træet med det gamle julepynt
bl.a. fra fars og mors gemmer.
Jeg fik også fabrikeret ris a la mande, som ellers har været Ullas gebet - og sådan er der jo
mange ting, og jeg erkender, at følelserne sidder lidt uden på tøjet.
De sidste 15 år har der blot været tre gange, hvor vi ikke har været alene.
Julebadet klaret og omklædning. Dog uden jakkesæt i år. Vi har altid klædt os pænt på og
Ulla i lang nederdel juleaften, så der var forskel til hverdagene.
Frokosten er sprunget over, da traditionen byder, at der skal drikkes kaffe, spises småkager
og noget i et lille glas til juleprædiken, som kunne se via pc'en og et kabel til tv'et.
Sveriges tv hvert år viser en lille, positiv film om to drenge, der finder en morfar til den ene
på et plejehjem. Sød og hjertevarm film (Kan du vissla Johanna), som vi altid ser.
Gåsebrystet har fået særbehandling jvf en film på Youtube: Først på panden og så i ovnen.
Resten var lige ud ad landevejen: rødkål, kartofler - og dessert.

23.12.2015
Jeg har prøvet at få forberedelserne til at ligne traditionerne:
Grønlangkålen står og småkoger, risengrøden til ris a la mand'en står i sengen under dynen.
Træet er sat i stuen, men den planlagte pyntning er udskudt til i morgen.
Jeg fik vasket en sidste gang og hængt tøjet op, inden jeg drog til staden - primært for at
købe løg og laktosefri fløde, da Maja ikke tåler almindelige mælkeprodukter.
Jeg skulle jo lige have dagens vandretur, og var så heldig at træffe Dan på Stenbrohult, der
kæmpede med noget klippe, hvor han skulle grave grøft. Vi fik en god snak på 20 minutter.
Jeg passerede lige David og Maja med en fejlleveret avis, og fik en god halv times snak inkl.
en aftale om at fortsætte traditionen med, at de kommer og spiser julerester. Det bliver så
d.27. kl.17.

22.12.2015
En god 1½-times vandretur Bokelund – Nr.Sölaryd – Östra Berg.
Jeg fik fældet en gran, som i morgen skal forklædes som juletræ. Efter lidt søgen fandt jeg
både julelys og -pynt, og træet er sat på fod og står i tørvejr.
21.12.2015
Startede med at tage i banken for at få papirerne på Oliver og Jasmin og få verificeret, hvilke
felter på fuldmagtsblanketterne, der skulle udfyldes med hvilke navne.
På vej op fra parkeringskælderen mødte jeg en tidligere medarbejder, som jeg ikke har set i
15 år. Glæden var stor hos begge, og jeg fik hans nye mobilnummer, så jeg kan kontakte
ham. Han skulle i øvrigt til Gardasøen i slutningen af marts.
Derfra til Flemming, som skulle underskrive både det ene og det andet, og tilbage til banken
med hele stablen af papirer.
Så var klokken blevet 12 og tid til at pakke bilen. Det tog som ventet ca en time, men det var
alligevel mørkt, da jeg nåede frem efter en i øvrigt fredelig tur.
Her var der dejligt varmt. Vandet blev reetableret, og tingene pakket ud til køleskab mmHar lige set vejrudsigten: 5 - 2 grader, sol - så julesne får vi ikke.
20.12.2015
Jeg var hos Cathrine og Christian for at få fuldmagtspapirerne og fik en snak over en kop
the.
Der er nu sat tænd/sluk ure op i alle rum med lidt forskellige tidspunkter, genboen har fået
lov til at holde i carporten, og naboerne bliver orienteret om mit fravær gennem
'Nabohjælp'.
Jeg har fået pakket julegaverne ind til børnebørnene med en forklaring på, at det fysiske
bevis vil vente på sig.
Nu håber jeg så, at banken har næste hold papirer parat i morgen tidlig. De skal så fragtes til
Flemming, som arbejder hjemmefra, og derefter burde Olivers og Jasmins dokumenter
kunne afleveres samlet.
Jeg har fået bekræftet, at David har tændt for varmen på Källaremoen.

19.12.1015
Jeg fik pakket Ullas tøj sammen. Det blev til fire sække, som jeg kørte til Røde kors, så nu er
det kun ganske lidt, der er tilbage.
Derfra til Cathrine for at sætte dem ind i fuldmagtsblanketterne. De skal skaffe

vitterlighedsvidner, og det er jo nemmest i week-enden.
Samme øvelse foregik hos Flemming, som derudover havde fået en 'julegave' i form af, at
han havde fundet en, der kunne fikse en leasingbil, selv om han har fransk CVR-nummer.
Han har bestilt en Mazda326.
Vel hjemme pakkede jeg lige firmaets julegave ud. Det var primært til at fortære, men
indeholdt også et digitalt stegetermometer.
Så fandt jeg listen med modtagere af julehilsen og fik dem skippet af. Dem, der skal have
frimærker og julemærker på, er puttet i postkasse.
18.12.2015
Kl. 10 var jeg i banken, hvilket kun førte til at jeg fik udleveret nogle fuldmagtspapirer, som
jeg nu skal rundt for at få underskrevet – med vitterlighedsvidner.
Til urmageren, som konstaterede, at det ikke var batteriets skyld, at mit armbåndsur ikke gik.
Det vil koste et nyt værk. Så er det godt, man kan bruge sin mobiltelefon.
Vinduespudseren kom lidt før tid, men så kunne jeg få ryddet tingene tilbage på deres plads i
vindueskarmene, så jeg kunne få bordplads til at lave mad.
Det tog mig faktisk godt 2½ time, da jeg skulle skære lammekødet fra benene i lammeboven
- og fedtet fra.
Krydderier skulle brændes af på to forskellige pander, blendes osv.
Køkkenet skulle ryddes for potter og pander, og bordet dækkes, så jeg har ikke haft tid til at
kede mig.
Oliver og Viktoria kom ved 17-tiden, hvorefter vi fik en god, stærk indisk rogan josh.
Theen blev indtaget på 1.sal, suppleret med is og dessertchokolade.
Vi snakkede hyggeligt, og Viktoria fik endnu en taske og Ullas Burberry-cottoncoat.
17.12.2015
Dagens opgaver var at starte et nyt rugbrød og få ryddet lidt til side og lagt Ullas tøj frem til
beskuelse i soveværelset.
Mødtes med John og Solveig ved restaurant Skovlyst, hvor vi fik en fortræffelig frokost,
hvorefter vi tog til Højergårdsvej for at få kaffen og lidt dessertchokolade.
Solveig gik med lidt silkebluser og noget overtøj.
Banken ringede og meddelte, at de ikke kunne oprette depot for Jasmin uden at få kopi af
pas, så der gik så endnu en dag.
Da gæsterne var kørt, gik turen så til Flemming, som netop var kommet hjem, for at få
passet.
Så skal jeg i banken, når de åbner, til Flemming og have værgens underskrift, og tilbage til
banken med de underskrevne papirer.

15.12.2015
Den meste tid er gået med at scanne dokumenter fra gemmerne. Endnu et par hylder er
blevet ryddet, og Ullas samling af julemærker og Ålands-frimærker er viderebragt til
Christian.
Bankrådgiveren meddelte, at jeg kunne hente dokumenterne til depotoprettelserne i
eftermiddags, hvilket jeg så gjorde og kørte til Flemming for at få 'værgens' underskrift.
Marianne var hjemme (Flemming i Sverige) - hvorefter jeg konstaterede, at der kun var lavet
papirer til Christians børn. Nå, jeg fik en kop kaffe og en god snak, inden jeg drog over til
Christian, som dog ikke var kommet hjem lidt over 17, så Cathrine måtte underskrive.
14.12.2015
Der var planlagt afgang til Ravhuset ved 9-tiden, og de kom af sted 08:50.
Så havde jeg både en lørdags- og søndagsavis, inden jeg gik i gang med at fortsætte
oprydning på Ullas hylder. Jeg har nået 4 hylder på 3½ time. Der er bunker af avisartikler
om Grønland, Sverige, rejsemål, vilde planter, gamle breve, børnetegninger, krydsogtværs
mm. Hylderne er nu tomme, men nu ligger der jo sorterede bunker med de ting, som skal
have et sted, når jeg har set på det.
Det har også givet den del, der skal scannes. Tja, alt tager tid.
13.12.2015
Dagen blev historisk, da 196 lande forsamlet til klimatopmøde COP21 i Paris blev enige om
en indsats for klimaet. Hvert land havde forinden budt ind med, hvilke planer de havde.
Danmark ekselerede ved at venstreregeringen har sænket de danske mål og reduceret
forskning og indsats generelt.
Lørdag morgen var der morgenmad kl. 9, og jeg kørte dem efterfølgende til Nørrebro til
Lines arrangement, som havde været vellykket, og hvor de først var gået fra ved 14-tiden.
Det var jo perfekt vejr til at gå i Rundetårn med Isabella og ellers tage en strøgtur med
butiksbesøg, inden vi så skulle mødes.
Oliver kom kort efter, jeg var kommet hjem fra Nørrebro, og vi kørte så tre ture på
genbrugspladsen med grene fra det beskadigede birketræ.
Der blev fejet blade og skrubbet terrasseplanker fri for alger. Vi fik en gang gløg med
æbleskiver, inden jeg smed ham ud, da jeg skulle klædes om at af sted til byen.
Jeg havde inviteret dem ud at spise, og vi mødtes på en god restaurant kl. 18 (Restaurant
Grønnegade), og fik et rigtig godt måltid med 4-5 retter. Det tog os 2½ time, hvorefter vi tog
hjem med bussen.
12.12.2015
Julefrokost i DBC. Der var optræden med fortællingen og kong Roar i Lejre og Beovulf fra
Sverige. En fantastisk præstation af to skuespillere, der var underholdende og kunne få os
alle med.

Familien fra Ravhuset kom ved 22-tiden. Jeg var taget hjem i god tid, så jeg var hjemme.
Vi har haft hyggelige timer sammen. Bjarke og jeg sad til 2:30 fredag aften.
10.12.1015
Jeg tog det offentlige til Addi, som havde købt nogle lækre stykker smørrebrød, som vi
fortærede under megen snak.
Ved tretiden gik vi ned på Israels Plads, hvor der for et par år siden er kommet nogle
torvehaller med masser af små forretninger med madvarer, kaffe, vin osv. Her gav Addi et
krus fortræffelig gløg - og snakken fortsatte indtil ca 16:30, hvor vi ønskede hinanden en
god jul.
07.12.2015
Årets juletur til staden, hvor jeg fik byttet mine cd'er uden videre, gik gennem den
julesmykkede Købmagergade til Illums Bolighus, som jeg plejer at besøge ved mit julebesøg
i staden. Jeg gik lidt rundt i nogle af etagerne, og noterede mig, hvor dyre de møbler, vi har
købt gennem tiden, er som nye.
Jeg købte årets juleuro fra Georg Jensen - også som jeg plejer.
Fik en Guiness-øl på en irsk pub, hvorfra man kunne se ud på juleshopperne på Strøget. Det
gik op for mig, at efter mange år med kort hår, har næsten alle unge piger nu langt hår.
Meget kvindeligt.
Tog lige turen op til d'Angleterre, som virkelig har pyntet facaden op. Når mørket falder på,
må den være rigtig flot.
Var i boghandlen for at købe en bog illustreret af vores tid Bo Bojsen, Roald Als.
Jeg har talt med Flemming, som er kommet hjem i formiddags, og selvfølgelig har ligget i
sengen og sovet tiden væk.
06.12.2015
Jeg har længe gerne villet have en standerlampe i Sverige, og var på nettet for at finde en
Arne Jacobsen gulvlampe. Der var flere på Lauritz, men naturligvis med afskalninger og
brugsspor. Auktionen var ikke færdig, men de var tæt på de 4000.- (+ salær), så jeg blev
positivt overrasket, da der viste sig at være en forretning på Østerbro, som havde to spritnye
i uåbnet emballage til 4500.- kr. Det kunne jeg ikke stå for, så jeg kørte derud og købte den
ene.
På vejen tilbage ville jeg aflevere et fotoalbum, jeg har lånt til scanning og en Garmin til
salg hos Christian. Bilen var ikke hjemme, så jeg var på vej bag huset, da jeg konstaterede at
familien minus Christian var hjemme, så jeg fik afleveret mine ting.
Til gengæld fik jeg også at vide, at grunden til Christians fravær var, at Flemming var blevet
indlagt på Herlev, da penicillinen ikke havde hjulpet på lungebetændelsen.
Så måtte jeg jo lige forbi hospitalet for at høre, hvor galt det stod til. Han var mat i sokkerne,
men sad og talte med genboen. Han er på deres korttidsafsnit, men nu kommer det så an på,
om feber og de andre tal er bedre i morgen eller om de beholder ham.

04.12.2015
Inviteret til Kokkedal, hvor der var friskbagte boller og småkager - og snakken kunne
begynde - og det fortsatte så til ved 23-tiden.
Der blev serveret en treretters menu: stenbiderrogn, svinekæber kogt i stout med
kartoffelmos med rodfrugter og chokolademousse.
Lasse kom forbi med deres ældste barn, og blev senere hentet af Majken, så det var jo bare
en god ekstra oplevelse.
Jeg har skimmet Kathinkas lille hæfte fra 1928 - 1929. Umiddelbart er det trist læsning, som
fortæller om et ulykkeligt samliv med Josvald.
03.12.2015
Og så var det jo valgdag. Det blev et 'nej', hvilket jeg ikke kan forstå. At der er nogle, der
tror, at 5 mio mennesker kan klare sig alene i en global verden med skurke og slyngler, det
overgår min fantasi.
Jeg skulle i banken kl.14, hvor jeg fik nedlagt/sammenlagt diverse konti, så det er til at
overse.
Jeg var, inden jeg kom derned, blevet enig med mig selv om, at det beløb, som jeg føler
børnebørnene skal have til på et tidspunkt at få noget, som de så kan relatere til Ulla, skal
ske i form at et værdipapirdepot til dem hver. Om de så vil købe smykker, møbler, bidrage til
kørekort - ja, det må de så afgøre, når behovet opstår.
Så var jeg forbi Flemming for at aflevere nogle skruer fra skabene, jeg havde glemt i min
værktøjspose. Flemming kom netop hjem fra læge og apotek: Han havde fået konstateret
dobbeltsidet lungebetændelse og skulle på penicilinkur.
02.12.2015
I formiddags havde jeg tilbudt at lægge bil til at hente de to store IKEA-klædeskabe.
De blev skilt ad, og de kunne fyldes i Volvoen, når bare forsædet blev slået ned.
De blev fragtet til de unges nye lejlighed, som jeg derfor kunne tage i øjesyn.
Nydeligt, velindrettet - men ikke megen plads eller opbevaringsplads.
Har været hos Thorkild og Else Margrethe, hvorden gamle stationære pc blev tjekket for evt.
filer, der måtte være smuttet, da han fik sin bærbare. Den røg derefter ud sammen med den
gamle skærm, som blev erstattet af en stor fladskærm, jeg havde til overs. Der blev serveret
både kaffe og småkager og det var et hyggeligt besøg. Else Margrethes demens er dog nu så
alvorlig, at det er slemt at være vidne til.
01.12.2015
Jeg fik på rimelig kort tid scannet den gamle diasfilm (sidste), der blev fundet umonteret –
den sidste der er taget med det gamle analoge Canon.
Besøgte Flemming, som har skrantet med forkølelse og hoste. Jeg havde cyklen med, som

Oliver havde efterladt forleden. Oliver var forbi, blev glad for cyklen, for han skulle på
arbejde.
Jeg fik en kop kaffe og vi fik en atter en god snak - søn og far imellem.
Inviteret til spisning hos Karen og Thomas på koteletgrunden.
I morgen har jeg lovet at hjælpe med at hente et par klædeskabe sammen med Flemming til
brug i de unges hybel.
Hen på eftermiddagen tager jeg så til Thorkil og Else Magrethe (når han har fået sin
middagssøvn) - for at levere og installere en stor fladskærm til hans bærbare PC.
29.11.2015
Efter morgenmad og søndagsavis styrtede regnen ned, så jeg spurgte om Christian stadig
stod fast på, at en stor gran skulle fældes. Det gjorde han.
Vejret klarede op, og jeg drog af sted med sav og øvrigt udstyr. Jeg var ikke mange minutter
om at fastslå, at jeg ikke mente, at Christian og jeg havde de fornødne færdigheder til at
fælde det efterhånden 20 meter høje træ bestående af tre stammer.
Jeg forslog ham at kontakte Nanas Christian, som har mere udstyr og erfaring til at pille
træet ned fra toppen.
Det besluttede han så at gøre.
28.11.2015
Oliver kom kl. 9 som aftalt, og vi koncentrerede os om at få trappen julepyntet og derefter
savet de sidste knækkede gren af birketræet. Det er stort set halveret.
Og så fik vi en god times snak over en kop the. Det er bare en fornøjelse. Der er lagt budget
mm, så Viktorias og hans liv i den nye lille studenterlejlighed skal nok lykkes. De flytter i
morgen, og han fik en julestjerne med til at pynte i vinduet.
Det regnede som bare pokker, og jeg lovede at køre Viktoria, hendes pap-far Steen og Oliver
til deres førjulearrangement.
Hjemme igen satte jeg mig til pc'en for at scanne min onkels bog om hans barndom
26.11.2015
Formiddagen gik efter planen med de mange små ting, man skal huske ikke at glemme. Jeg
fik sågar skiftet pakningerne i køkkenarmaturet, så nu skulle det være fikset næste gang.
Faktisk var jeg køreklar lidt over 12, men satte derefter en time til, da jeg 20 km hjemmefra
konstaterede, at jeg godt nok havde pakket udstyr til motorsavning - men glemt hjælmen.
Tilbage efter den for den kan man ikke undvære. Det er Christian, der skal have fældet et
grantræ i deres forhave.
Hjemturen gik fint - ikke megen trafik - men meget tåge indtil Helsingborg, hvor der blev
flot natursceneri med farvede skyer, lav sol, dramatiske skyer og blå pletter.
Den lave sol bevirkede, at myldretiden blev berørt af nedsat hastighed, så der var køkørsel
ganske mange kilometer.

Vel hjemme til de lokale snemasser kunne det konstateres, at den store birk foran huset
havde mistet (knækket) to meget store grene - hvis ikke to.
Ugens fravær havde samlet noget post fra myndigheder og bank, men det går fremad med
skiftet.
25.11.2015
VVS-manden kom. Han havde meddelt sin mester, at NU var det min tur, da jeg havde
ventet tålmodigt længe. Det tog ham ikke et kvarter at isætte den ventil, jeg havde købt, men
han gav mig ret i, at man risikerede at de gamle plastik sprang. Det gjorde den ikke, og jeg
fik fjernet den okker, der i mellemtiden havde sat sig i kummen.
Jeg fik (der kommer nok en regning) også to pakninger til køkkenarmaturet, som jeg så kan
skifte, når vandet alligevel skal lukkes af.
Grønkålen fra i går blev 'knyttet' og lagt i fryseren, opvasken klaret. Jeg tog lidt mere
oprydning i Ullas gemmer.
Fik klippet mig et pænt læs af de mængder af grangrene, ligger ved vejen, og som skal med
hjem til trappepynt.
24.11.2015
Her har vejret også slået totalt om: nu er det +grader og støvregn.
Kl 14, da jeg skulle indtage min frokost, måtte jeg tænde lyset for at sikre gaflens vej til
munden.
23.11.2015
Skyfri himmel og 8 graders frost, så nu ligner bilen igen noget indefrosset.
Vejret skulle udnyttes til at få vasket noget tøj. Det var så kogevask, som desværre tager 2½
time, så der er ikke meget sol at tørre i - og slet ikke, da den ikke når over granernes
trætoppe.
Fik sat nogle beslag op, så husets stige er kommet op at hænge.
Elektrikeren arriverede ved 14-tiden.
Kunne oplyse mig om, at de oliefyldte elradiatorer, jeg havde købt ikke kunne bruges, fordi
elpanelernes strømkabel er 400V. Æv.
Han flyttede så panelet fra gæsteværelset ned, så jeg ikke skal vågne op til 15,5 grader igen.
Efter en kop kaffe gik han så i gang med at etablere tre dobbelte stikkontakter på loftet
(grisetryner uden afbryder), så jeg kan få sat router mm op permanent.
Han kørte kl.16 efterladende sig en kopi af en regning jeg ikke har fundet i Ullas gemmer
(den var afsendt fra Sverige d.15.9) . Det gav så anledning til at prøve den svenske
'hembank' og det fungerede fint og smertefrit.
22.11.2015
Jeg var ved at ordne grønkål, da David kom kl. 14 iført pc, så jeg kunne hjælpe ham med at
organisere hans billeder på pc'en.
Han havde medbragt kaffe og hjemmelavet roulade, snakken gik og kl 17 var vi nogenlunde

gennem sorteringen.
Resten venter til senere, men alene det at få samlet billederne efter emne fremfor et katalog
for hver dato gav et bedre overblik.
Bedemanden har ringet og meddelt, at han havde hentet Ulla. Urnen kan jeg få udleveret en
gang i næste uge.
20.11.2015
Den årlige slamslugning af septiktanken kom til morgen.
Vejret har været fint med blå himmel og ingen vind.
David havde hentet noget træ på sit lokale tømmerlager, og ville se, om jeg var der.
Jeg har fået sat den svenske trappelysestage i vinduet. Så nærmer vi os julen. Jeg var også
lige rundt på grunden for at vælge et pænt træ - det er fundet.
Oliver flytter sammen med Viktoria i hendes lejlighed til december.
Frosten er også kommet. Der er 3-5 graders nattefrost og så 5-6 grader om dagen. Men det
mærkes inden døre, at den ene elradiator er stået af,
19.11.2015
Jeg fik udskrevet diverse papirer til evt. brug i banken og kørte de 90 kilometer for at
komme i banken. Var heldig efter at have kørt noget rundt at der var én ledig bås i miles
omkreds - og den var ca 100 m fra banken.
Jeg blev lidt klogere, men ikke løst det, jeg kom for.
Jeg fik etableret adgang til den svenske netbank, jeg får blanketter, så jeg kan betale
regninger fra min konto (jeg havde også en svensk konto fra dengang jeg flyttede
hjemmefra), men da Ullas svenske konto ikke fremgår af formueoversigten, ja, så skal jeg
have lavet et tillæg til formueoversigten i skifteretten. De danske konti var specificeret af
Danske banks bobehandlingsafdeling på nogle bilag.
18.11.2015
Tilbage i Sverige
17.11.2015
Hos tandplejer kl. 9:15.
Jeg fik støvsuget, inden Cathrine kom sammen med ungerne (Christian kom senere). De fik
set på tøj, de firmagaver jeg gerne ville af med blev fotograferet med henblik på salg - noget
ville de gerne selv overtage - så fylder det ikke hos mig.
Vi havde en hyggelig aften, og de kørte lidt over 21 - det er jo hverdag i morgen.
16.11.2015
Jeg har fået frilagt en sovesofa, som jeg vil af med. Det er muligt at den også fotograferes
med henblik på at komme i den blå avis.
I magasinet under sædet lå bl.a. en stor taske, som viste sig et indeholde alle Ullas papirer

fra opholdet på Majorgården, inkl. de breve hun havde fået. Det krævede lige, at jeg fik sat
mig ned og se/læse, hvad der var skrevet, og tilsvarende Ullas notater. Ikke uinteressant til at
supplere billedet af Ulla og diverse indspark fra familie og venner.
15.11.2015
Var en tur i kælderen, hvor en stor plastkasse blev reduceret til 'giv væk' og brænd.
Derudover fandt jeg de ubrugte, men fine firmagaver frem, så de kan blive fotograferet og at
til salg. Jeg fandt også - ved et tilfælde - Ullas hjemmeværnsuniform, som de har bedt om at
få tilbage.
14.11.2015
Jeg har så været til barnedåb hos Lasse Stolpe - deres pige nummer to. Dåben foregik i Nivå
kirke, og det efterfølgende kalas blev holdt i hans firmas kantine. Der var ud over min egen
familie (minus Flemming som var i Göteborg, Oliver, som ligger syg ligesom Josefine)
naturligvis også Stolpes øvrige familie, som jeg kender så godt, så jeg synes, jeg havde en
god eftermiddag. De kondolerede alle pænt og spurgte til mit humør.
13.11.2015
Jeg nåede også frem til receptionen ét minut efter kl.14.
Bortset fra gensyn med en del gamle medarbejdere, var der også flere leverandører, som jeg
ikke har set i 40 år, så det var rigtig hyggeligt.
En af vores gamle lagermænd Sigge Johansson var der. Han er kun 94 og har lige fået
fornyet sit kørekort, klarer selv hus og have, men spiser dog den varme mad på
plejehjemmet (han har også lige købt ny VWups). Han var still going strong, og vi afsluttede
dagen med at gå over på en nærliggende restaurant og delte to øl og fik en god passiar.
07. - 12.11.2015
Familiebesøg i Esbjerg fra lørdag til torsdag.
Besøgene var hos Inger Lise og Birger søndag, Horsens med byrundtur til alle de gamle
steder samt industrimuseet og afslutning hos Lea mandag. Tirsdag hos Merete og Mogens,
hvor Lars og Ronja samt børnebørnene var inviteret, og jeg fik set Lars og Ronjas flot
renoverede lejlighed og endelig onsdag hos Diana og Bjarke, hvor hele køkken/stuedelen var
bygget om og flot nyindrettet.
Hos HH stod den på scanning af gamle album og løse billeder og installation og oplæring i
diasscanning.
Tilbage d.12: Der var en skifteretsattest i postkassen, som er scannet, kopieret
06.11.2015
Sluttede eftermiddagen hos Oliver, som har en projektopgave om et aktieselskab, og da jeg
kender direktøren i NNIT (Novo Nordisk's it-leverandør), havde jeg foreslået ham at bruge
dem i opgaven.
Drøftelsen trak ud. Marianne skulle til et arrangement på skolen, så det endte med at den

resterende del af familien - og jeg tog på kineseren.
Derefter fik jeg en god, lang snak med Flemming om hans jobsituation
05.11.2015
Jeg havde stort set pakket bilen og runderet huset, inden David kom 08:50.
Vi kørte til Norre Sölaryd, fandt et lindetræ, som efterfølgende blev plantet i det hul, jeg
havde forberedt i går.
Operationen var overstået kl.10. Der skulle eftervandes og låses, men kl. 11 var jeg klar til
afskedsbadet, og afgang blev efter øvrige rutiner 12:15.
Var hos Volvo-event lidt over 18. Ca 90 personer deltog i arrangementet, som var en kendt
kok - Mielche - som fortalte og gav smagsprøver. Og så kunne man jo se på bilerne. En
XC90 med mindre udstyr, end den jeg havde set i Sverige til lidt over 850.000 sv.kr. stod her
til 1.5 mio.
04.11.2015
Jeg har gravet et hul til et lille lindetræ, som David og jeg skal finde i morgen tidlig, og jeg
har fået gravet en meterhøj gran op og flyttet med den en pæn klump ned til 'garagen', hvor
det med tiden skal dække indsynet.
03.11.2015
Gik i gang med at afbarke granstammerne til stakittet i haven. Jeg nåede tre af de fire. Det er
lidt hårdt for ryggen, fordi man skal stå i foroverbøjet stilling, som belaster ryggen.
Efter aftale kom David ved 17-tiden for at få kopieret sine billeder fra mobiltelefonen til pc.
Jeg havde heldigvis det nødvendige USB-kabel til overførslen.
01.11.2015
Har siddet ved pc'en hele dagen for at prøve at få nedfældet noget af Ullas historie, således
som hun har berettet den for os. Det er desværre jo slet ikke fyldestgørende, og mange ting
vil vi aldrig få at vide.
Første del var at få linket diverse dokumenter, som jeg har scannet ind i en sammenhæng.
Der var også nogle gamle billeder, der skulle kikkes på, og det arbejde er slet ikke færdigt,
og med mit forhold til familien, så vil meget være uopklaret mht hornår og hvem.
Jeg må også forholde mig til, hvad der er Ullas historie og vores fælles 48 år.
31.10.2015
David havde været på jagt hele dagen og kom lidt over 16 for at se, om jeg var der. Det var
jeg, og han blev vel en god times tid.
Han har aldrig prøvet at ovverføre sine billeder fra sin mobiltelefon, men skulle nu have
printet nogle fotos ud til en officiel redegørelse.
Jeg lånte ham min adapter, der kan tage mikrokort, så det kan indlæses i pc'en,
30.10.2015
I Jem & Fix, hvor jeg købte to oliefyldte elpaneler til erstatning for de gamle.

29.10.2015
Jeg startet på at plukke grønkålen.
Fik gået 1½ time, hvor det mest spændende var et møde med to voksne rådyr. Ingen svampe
eller andet spiseligt.
Den ene af de tre elradiatorer i stuen er efter flere års gnistren nu holdt op med at fungere.
28.10.2015
Temperaturen inde og ude var ca 8 grader,
Skovhuggerne er stadig i fuld gang med at rydde op i 'godsejerens' misrøgtede skov.
Der lå jeg ved ikke hvor mange store stabler af tynde grantræer, der ikke har haft luft til at
udvikle sig.
Var på biblioteket i Värnamo, hvor der onsdag aften er hjælp til folk, der laver
slægtsforskning og lignende. Der tilbragte jeg næsten to timer, og fik verificeret og
korrigeret nogle af de oplysninger, jeg har på husets tidligere beboere.

27.10.2015
Fik klaret interviewet med Anne Grethe Rasmussen, som nu fratræder fra DBC efter mere
end 50 år. Hun er køber til Ullas pc,
Brevet til skifteretten postet - så får vi se, om der er svar, når jeg kommer tilbage.
Per Kogut (NNIT) og jeg havde vores årlige 'træf'.
26.10.2015
Har været i sammen med Oliver. Det var et ganske fortræffeligt indisk måltid på 'Al Diwan'
på Vestebro, og der var god tid til at drøfte verdenssituationen.
25.10.2015
Flemming med familie var inviteret, og vi har haft en god aften, hvor Jasmin og Marianne
skulle se på tøj, og de tog en stor pose med hjem.
24.10.2015
Jeg var næsten færdig med avisen, da det bankede på ruden kl.11. Det var Oliver der meldte
sig klar til at arbejde.
Vi besluttede os for at fjerne en del jord, som stadig lå i stenhøjen fyldt med skvalderkål og
tidselrødder. Vi var fælles om at grave, og Oliver kørte så trillebørens indhold ud i
carporten.
Herfra håber jeg så, at jeg kan få genboen til at fjerne den med sin gravko og aflevere på
genbrugsstationen.
23.10.2015
Brugte formiddagen på at få ordnet 'løbende' sager: var på apoteket med Ullas medicin til
destruktion, hos Røde Kors med mobiltelefoner og de nu overflødige fastnettelefoner.
I forbindelse med oprydningen efter Ulla vokser stablen af ting, jeg vil scanne og i de fleste
tilfælde smide væk. Men det fylder på skrivebordet..

22.10.2015
Skifteretten har givet lyd fra sig. Jeg skal lige have samtykkeerklæringer fra drengene, om at
jeg kan sidde i uskiftet bo.
Herefter skal der laves en formueoversigt.
21.10.2015
Havde inviteret Oliver og Viktoria. Hun er en lille spirrevip, og der var en chance for at hun
kunne bruge noget af Ullas tøj. Hun gik også med en stor pose, men Ulla var for
bredskuldret til, at hun kunne passe hendes jakker. Atter en god aften, hvor jeg serverede
muslinger og kulmule.
17.10.2015
Har flyttet internetrouteren til vestsiden af huset og fået markant bedre modtagelse – tre
'streger'i stedet for to.
16.10.2015
Det var resten af kartoflerne, der stod for tur. Tre murerspande blev fyldt. Den største vejede
476 gram.
Fik fældet nogle tynde træer til at reparere havehegnet.
Fat i den lille motorklipper for at fjerne sporene af vores 'eng-areal', som ikke slås eller
gødes, men henstår vildt til insekterne.
Ved 17-tiden tog jeg ned til David. Ikke bare fik vi en god snak, men jeg fik en nyfilet og
serviceret sav med tilbage og fik betalt for to glas honning, jeg hentede forleden.
Jeg fik besked i morges om, at mit ønske om at få samme orkester til at spille til næste års
fødselsdag, som spillede i 2001, er gået i opfyldelse.
15-10-2015
Fik startet den første vask og gik så på 'bjerget' for at ringe til skifteretten. Flink dame, som
blot konstaterede, at testamentet sagde, at jeg ville sidde i uskiftet bo, og det ville hun så
meddele arvingerne - som jo godt ved det, da de har fået en kopi af testamentet.
Hun ville så sende en blanket vedrørende formueopgørelse, som skal udfyldes inden for et
halvt år.... Så lang tid har jeg nu ikke tænkt mig at vente, fordi den er nødvendig i andre
sammenhænge. Egentlig en lidt pudsig oplevelse, men udgangspunktet er jo en
standardskrivelse, og alle de oplysninger, jeg var bedt om at have på mig, når jeg ringede,
skulle hun åbenbart ikke bruge.
14.10.2015
I dag blev der sovet længe, så formiddagsturen måtte afkortes, da Christian mfl skulle køre
ved 13-tiden, da Josefine skulle lave noget gruppearbejde her til aften.
Vejret har været helt fortræffeligt med blå himmel, sol og ikke megen vind.
Flemming m.fl. fik så endnu en tur efter frokosten, hvor Oliver fik gensyn og kravletur på en
meget høj klippe, som han som mindre har besteget flere gange.

De trillede så af 17:20, da Viktoria skal starte på sit fritidsarbejde i morgen tidlig kl 7, og
Oliver sit ekstraarbejde i morgen eftermiddag.
Jeg plejer at have rigeligt i 7 Gb data om måneden, men på de få dage, blev der brugt 24 Gb,
så der måtte købes ekstra i løs vægt.

13.10.2015
Tirsdag atter stort morgenbord, denne gang afløst af en biltur i det smukke landskab - ganske
vist i gråvejr - men alligevel smuk med alle efterårsfarverne. Der var afbræk med korte
vandringer til udsigter og søer, bl.a. fik vi jaget en buk på flugt ud på en svømmetur, og for
første gang i Sverige så jeg vildtvoksende porse - i mængder.
Efter frokosten skulle der laves lidt fysisk arbejde. Oliver og Christian hjalp med at sætte
armeringsjern omkring vores seneste æbletræ, grave et 60 cm dybt hul til nedsætning af en
granitstolpe og flytte nogle store sten, som jeg ikke havde kræfter og ryg til. Det var rart.
Vi fik gået endnu nogle korte tur i omegnen, inden en nem middag bestående af rester.
Om aftnen fortsatte snakken, som blev suppleret af en film fra Olivers fødsel og andre gamle
film, som altid vækker morskab, når man ser personernes påklædning, briller, frisure osv.

12.10.2015
Mandag morgen fik jeg hentet fars garderflag til morgenbordet, som var med varme

rundstykker, æg og masser af forskelligt marmelade og ost.
Han fik overdraget Ullas kikkert (god og dyr), som han gerne ville have, da han ikke havde
en kvalitetskikkert.
Der blev tid til en vandretur, mens Cathrine og Josefine gik i gang med
fødselsdagsmenuerne.
Det var en speciel fornøjelse at følge Christians og Lukas' drøftelser af naturens
mærkværdigheder, ikke mindst fordi vi har været så lidt sammen med Lukas.
Vi fik en meget velassorteret frokost, fik gået endnu en tur og så hjem til den tre-retters
menu med flødestuvede spirer til røget hellefisk, oksemørbrad, som Christian håndterede til
perfektion på gasgrillen og tre-lags jordbærlagkage som dessert.
Da Lukas har fødselsdag d.19 og de skal meget andet, havde han fået lov til at bestille sin
fødselsdagsret: millionbøf med spaghetti. Jo, vi blev mætte.
Flemming og Marianne kom kl. 18, hvor vi så kunne hilse på fødselaren med en runde
champagne.
Det blev en lang aften, som først sluttede kl.3, hvor jeg så havde overdraget soveværelset til
Flemming og Marianne og lagt mig på en madras hos de unge mennesker i stuen.
11.10.2015
Oliver, Viktoria og jeg havde atter en god vandretur i formiddags på 1½ time, da Christian
og Cathrine først kom fra start kl 12.
Vi nåede at indrette gæsteværelse, støvsuge, vaske op inden turenVi fik en god frokost og afventede deres ankomst, som dog først var kl. 16.
God snak - Viktoria og jeg lavede kylling i karry, og vi har haft en god aften.
Alle er anbragt, så der kan soves indtil i morgen tidlig.
10-10-2015
Flot sensommervejr, som har været benyttet til at give Viktoria et indtryk af omegnen.
Det blev til et besøg i Davids hus, hvor han netop var ved at fortsætte sin renovering. Vi fik
en rundgang i huset, som bliver rigtig flot, når han bliver færdig.
Så til Högakull, hvor du også var med, og som altid er et hit, til Ohs, hvor veterantogene dog
alle var i remise og videre til Nydala Kloster, hvor heller ikke Oliver har været. Gammelt
cistercienserkloster, hvor Christian d.2 dræbte alle munkene på vej hjem fra det
stockholmske blodbad.
Vi var tilbage og fik en god frokost, inden vi drog videre til Stenbrohult, hvor vi skulle ned
til famliestedet ved Rammsjön og videre gennem Hyltenäs' gyldne bøgeskov.
09.10.2015
Vi kørte fra Skovlunde lidt over 12, nåede en færge 12:58, og i flot efterårsvejr nåede vi
frem til godset lidt over 15.
Fik pakket ud, tændt for varme osv, og gik derefter en tur på små to timer i nabolaget, så

Viktoria kunne får en fornemmelse af omgivelserne.
Det er rigtig hyggeligt at have de to unge på tomandshånd.
07.10.2015
Jeg har taget endnu et nøk med at få ryddet op i Ullas ting.
Herunder dukkede der forskellige personlige notater op, som viste hvor dårligt hun havde
det allerede i 2011, hvor svigtet hun følte sig, og med udgangspunkt i en dødsannonce for en
Ulla Andersen havde overstreget alt med elsket og savnet mm og skrevet, at det ville hun
ikke have. Det var i hendes rygsække, disse notater lå.
Inviteret John og Solveig på restaurant 'Trekosten ' i Nivå. God mad og god snak med kaffen
serveret på deres hjemmeadresse sammen med en god whisky.
Men det mærkes, at vi jo stort set ikke har set hinanden de sidste mange år, så man er ikke
rigtigt opdateret.
Af John og Solveig fik jeg en samling Duke Ellington cd'er, som jeg nu har 'rippet' til MP3
til bilen. Der er på min jazz-usb ca 4500 numre på de 32 Mb.
04.10.2015
Har inviteret begge familier på 'kineseren'. Fik et par træsko fra Kløvertoften – vi er ellers
ikke på gave.
03.10.2015
Jeg syntes, jeg havde fortjent en frokost efter at have sat kløveren tilbage på sin plads og
flyttet 'maskinparken' ind i 'garagen'. Ulla havde glædet sig til at indrette rummet efter
hendes hoved, og der var købt et sortiment af røde knager og holdere, men sådan blev det så
ikke.
Var tilbage for at lede efter den gærdestolpe, jeg ikke kunne finde forleden. Det kunne jeg
heller ikke i dag, og jeg er bange for, at den er skrapt med andet skidt, så den er borte.
Sad på Ullas bænk i den lave sol og tænkte på, hvor meget man ikke har fået fortalt
hinanden og fået sagt til hinanden. Men det må man jo leve med - og måske lære af.
02.10.2015
Jeg har fået tilsagn fra DBC om, at jeg kan leje kantinen derude til at afholde min 75 års
fødselsdag. Så nu planlægger jeg efter det.
01.10.2015
Fra kl. 11 til 16 har jeg stået ved kløveren. Der var 19 store stammer (30 * 40 (diameter)), og
det var lige hvad jeg magtede at løfte op på kløveren. Der var også en del mindre
granstykker, som jeg startede med - og de er stablet til brænde.
Nu ligger der 5 stammer tilbage, som dog er kløvet til 2. Det, der er kløvet af dem, ligger
klar til at blive smidt på en trillebør i morgen.

30.09.2015
Startet med at grave kartofler op. Udbyttet er godt, og efter ca 1½ time og 4 korte rækker var
spandene fyldt. Da jeg deler kartoflerne op i to grupper efter størrelse, var den ene, jeg
havde tilbage ikke noget værd, så der er tømt pause, til jeg får købt nogle flere. Der er 8
rækker tilbage.
Den ventil til toilettet, jeg fik sidst, skulle installeres. Toilettet er et IFö fra 1991, og jeg
turde ikke bruge vold i det gamle plastic, så det endte med, at ringede til vores VVS-mand,
Næste step var at gå en god tur i det flotte vejr. Det blev til 1½ time og en lille portion
kantareller.
29.09.2015
Fra 11 til 15 fik jeg savet alle barkbrædderne op og stablet til brænde.
28.09.2015
Under oprydning fundet Ullas spejdertørklæde, spejdermærke, dolk og hue.
Natbordet og skrivebordet gemte meget forskelligt fra de første af Olivers tegninger, til
minutiøse, daglige optegnelser af hvilke fugle i hvilket antal, der var observeret.
Brugsanvisninger til indkøbte lamper mm inkl en cykelcomputer, som jeg ikke tror, hun
nogensinde har brugt.
27.09.2015
3 graders frost ved 6-tiden.
Det har været den flotteste efterårsdag: ikke en sky på himlen, ingen vind og rigtig varmt i
solen.
De sidste rester af affaldstræ fra byggeriet, er fjernet så jeg kan komme til at slå græsset,
hvor det har ligget.
Jeg havde lovet mig selv at genoptage mine vandreture, og iført en plastikpose gik jeg så den
vej, hvor jeg plejer at plukke kantareller.
Det var en fin beslutning. Jeg fik plukket næsten 1½ kg. De koster 299 sv.kr. kiloet.
Så mange har jeg jo ikke brug for, så jeg tog halvdelen og kørte til Maja og David, som blev
glade for svampene. De havde ikke selv set nogen i år.
Så fik vi en lille times snak i deres nye køkken. Det er nogle dejlige mennesker
26.09.2015
Som vi normalt gjorde efter fremkomsten satte jeg mig ud i solen, fik givet fuglene
solsikkefrø og så læst avisen.
Temperaturen inden døre var 15-16 grader, så jeg slog varmen på. De taler oven i købet om
nattefrost i nat. Ikke utænkeligt da der er skyfrit og flot måne.

25.09.2015
Så er jeg lige vendt hjem fra en rigtig hyggelig aften sammen med familien med
vildsvinekølle og godt tilbehør.
Det viste sig, at der ikke var udfordringer, men mere et generelt ønske om at vi skulle
samles, og egentlig ville Christian have vist gamle dias, men pæren i fremviseren var
sprunget, og den han havde bestilt, ville først komme på tirsdag.
Men så talte vi om så meget andet.
Der var papirer fra både banken og skifteretten i dag. Skifteretten gider ikke høre fra mig før
om 15 dage, en torsdag mellem 8:30 og 13:00, hvor jeg så skal have supplerende
oplysninger parat.
Benyttede det offentlige til atter at komme på Det kgl. Bibliotek. Jeg gennemgik bindet med
de årgange af Valhal, hvor jeg var medredaktør og fotograferede de relevante sider en gang
til for en sikkerheds skyld.

24.09.2015
Fik opgjort Ullas rejsekort og lukket det, samt indsendt rekvisition på ubrugte klip på hendes
klippekort.
Lidt pc arbejde, en samtale med Danske Banks afdeling for efterladte, og så ellers af sted ind
til Addi.
Vi havde så 1½ time på en restaurant - udendørs og i solskin - og fik talt om rigtig mange
ting.
Derfra drog jeg til Det kgl. Bibliotek, hvor jeg kastede mig over de gamle skoleblade, og
konstaterede jeg kan genkendes - men hold op, hvor er det højttravende og bedrevidende,
hvad jeg har skrevet.
Jeg havde aftale med min tidligere økonomidirektør, og det blev som forventet en rigtig fed
aften. Vi taler så godt sammen, får opdateret hinanden - så meget at han foreslog, at vi
måske skulle overveje at ses halvårligt.
Kl. 22:15 kunne vi mætte og veltilfredse forlade restaurant Gorilla.
23.09.2015
Så skulle der fjernes spindelvæv og tørres vindueskarme, så vinduespudseren kunne komme
til.
Så ville jeg sætte gardiner op. De har været fjernet, siden de blev vasket for trekvart år siden
- fordi så skulle der gøres rigtig rent.
Krogene var naturligvis taget ud af gardinerne, og jeg kan ikke gennemskue, hvor Ulla har
lagt dem.

Til TDC, hvor jeg fik nedlagt Ullas mobilnummer og samtidige nedlagde vores gamle
fastnetnummer, som kun blev brugt af Ulla. Så var der sparet 1200.- kr. årligt.
22.09.2015
Da jeg vågnede bestemte mig for, at jeg alligevel ikke bare vil lade rustvognen køre fra
kappellet uden at være til stede, så jeg fik aftalt, at jeg kunne se Ulla i kisten og se den blive
kørt bort kl.14.
Under morgenmaden kom der en buket fra Merete og Mogens.
Jeg blev meget berørt at den korte sms-reaktion fra vores svenske venner og naboer, jeg fik i
går:
‘Vi är, Maja och jag, bedrövade och ledsne över att solstrålen Ulla inte längre finns kvar hos
oss'. Den ramte plet.
Jeg mødtes med Nana, som havde talt med Merete, ved kapellet klokken lidt i 14. Hun
havde taget en buket med.
Vi stod en stund ved kisten, og jeg hjalp med at lægge låget på, hvorefter buketten fra
Merete og Mogens samt mine røde roser blev lagt på kisten, som straks blev kørt til
universitetet. Bilen havde i øvrigt kendingsbogstaverne UR..
Derefter gik jeg i gang med at rydde op i de mange stabler, Ulla havde skabt. Hun havde
gemt rejsekataloger, mange avisudklip om rejser, opskrifter og ting, der havde fanget hendes
interesse.
Kvitteringer fra op til 10 år gamle, tilsvarende kontoudtog osv.
21.09.2015
Så skete det uundgåelige, som vi alle var forberedt på: Ulla er død.
Vi blev kaldt til hospitalet ca 8:30. Drengene og jeg mødtes ca. kl.9, og vi gik så til samtale
med lægen og to sygeplejersker, som bekræftede, at der ikke var mere at gøre. De indre
organer fungerede ikke længere.
Da vi har haft et par dage til at sunde os og komme til klarhed, var vi enige om, at det måtte
så blive afslutningen. En udgang, som vi hen over week-enden havde taget stilling til.
Ca 9:15 blev apparaturet slukket og kørt ud af lokalet, og så skulle Ulla klare sig selv. Det
gjorde hun stille og fredeligt, og kl. 9:33 trak hun sin sidste vejrtrækning.
Catherine, Marianne og Oliver kom lidt efter. Ikke mindst Oliver var dybt berørt, og vi andre
fældede også nogle tårer.
Vi fik en kop kaffe, mens de fjerne alle slangerne, hvorefter vi kunne tage en sidste afsked
med en rengjort og fredfyldt Ulla.
Ved Gud det er hårdt, selv om vi alle vidste, de ville ende sådan.
I situationen glæder det mig, at hun sit store ønske om en grønlandstur opfyldt, nåede at se
hendes garage og terrasse blive færdige efter hendes anvisninger.

Og ikke mindst, at jeg ikke drog alene til Sverige i torsdags, som jeg har gjort nogle gange
før.
Ulla har doneret sit legeme til forskningen.
Merete, som Ulla havde et tæt forhold til, kunne i går aftes meddele, at Ulla under vores
ophold på Kegnæs i foråret, havde fortalt, at hun ikke ønskede nogen begravelse, præst eller
gravsten. Det har jeg tænkt mig at respektere.
Jeg har nu en aftale med bedemanden kl. 13:00.
Flemming og Jasmin og også Bodil tog afsked med Ulla i kapellet, hvor hun havde ligget og
været rigtig pæn.
I øvrigt har både Axel og Bodil været, der mens hun lå på afdelingen. Det var drengene, der
informerede dem.
Hospitalet har allerede genbrugt hendes hornhinder.
De kan så beholde hende i op til 2 år.
Når de er færdige bliver Ulla kremeret på Bispebjerg, og jeg har bestilt en rød urne.
Drengene syntes, at urnen skulle nedsættes eller asken udstrøs på ødegården. Det har vi så
besluttet at gøre.
20.09.2015
Været på hospitalet, og som forventet ingen ændring.
Jeg har aftalt med drengene, at vi prøver at få aftalt tid til en fælles lægesamtale i morgen
eftermiddag.

19.09.2015
Har været på hospitalet.
Flemming og Oliver, Christian, Cathrine og Josefine var der i forvejen.
Lægen gav status, som ikke har ændret sig siden i morges. Hun er i dialyse og godt plastret
til med slanger og ledninger. Hun får sovemedicin, og er langt væk.
Vores fælles håb er, at de kan få hende stabiliseret så meget, at vi kan få sagt farvel på en
meningsfyldt måde, og derefter må det så være det, for uden de manglende og svigtende
organer vil livet alligevel ikke blive værdigt.
48 år sammen giver mange minder - heldigvis mest om lyse stunder.

18.09.2015
Ulla er indlagt på Herlev, har fået konstateret livstruende sygdom. Ligger nu er narkose, skal
have gastro--slange for at se, om der er indre blødninger, og derefter scannet og muligvis
opereres. Lægen gav os ikke meget håb om overlevelse.

Ulla var meget svækket i morges, og skulle have min hjælp til at gå på toilettet.
Senere på formiddagen måtte hun konstatere, at hun kunne rejse sig, men ikke havde kræfter
til at bevæge sig fremad.
Kl. 15 ringede jeg til 1813, fik hurtigt forbindelse til en sygeplejerske, som rekvirerede
ambulance.
Da det ikke var akut, kom den ca ½ time efter. Vi opgav at give Ulla tøj på. De pakkede de
46 kilo ind i et tæppe, og kørte hende på båren ud i ambulancen, hvor de straks startede en
række målinger og lagde drop.
Og så gik det med horn og blå lygter til Herlev.
Her riggede man udstyret op. Hun var kraftigt dehydreret, havde lavt blodtryk og alt for lav
blodsukkerprocent. Fire forskellige læger kom og så på de forskellige målinger, ordinerede
forskellige drops og indsprøjtninger af alt muligt.
Efter to timer havde de fået hende på et niveau, hvor de mente at kunne fortsætte
behandlingen.
Hun blev kørt på opvågningsafdelingen, hvor de baksede med hende i ca to timer, før jeg
blev kaldt ind til den kvindelige læge, som meddelte mig det triste resultat af deres prøver:
skrumpelever, akut leversvigt, mulig indre blødning: mavesår eller....
Jeg orienterede drengene ved 18-tiden og ved 20-tiden med den bekymrende besked.
Flemming var netop landet i Kastrup ved 19:30tiden, og han og Marianne kom på hospitalet,
så vi var hos Ulla, inden hun blev lagt i narkose. Det var ca. kl. 22
Christian havde ikke set beskeden, men vi fik hidkaldt ham, så vi alle kunne sidde sammen
ovre hos Flemming og Marianne - og så kørte Marianne mig hjem.
Så lige nu er der mange forvirrende tanker, der farer rundt i hovedet - hulter til bulter. Men
jeg må erkende, at jeg tror ikke på, at hun overlever dette.
17.09.2015
Mht til Ulla er det det rene skidt. Jeg er nået dertil, at jeg formentlig vil bestille en
sygetransport, når hun skal på hospitalet på onsdag. Og hun nægter at spise fast føde - har
ikke lyst - og får også drukket for lidt proteindrik. Men jeg kan jo ikke hælde det i hende.
Har været hos Thorkild og Else Margrethe med de ormepiller, jeg har købt til deres kat.
Fik frokost og en god snak og ordnet nogle pc-spørgsmål.
15.09.2015
Har fået tilsluttet ny router.
Med Ullas svækkelse og dårlige gang stod jeg tidligt op i morges, da afstandene på Herlev
Hospital kan være ganske betydelige.
Ulla var ikke stået op, og ville have mig til at aflyse aftalen. Jeg erkender, at jeg blev vred og
brugte store bogstaver, og efter nogen meningsløs diskussion kom hun i tøjet, og vi nåede
frem i god tid.
En vældig sød læge af hunkøn havde læst på lektien, og deres forslag var, at Ulla skulle have

et årligt drop med det stof, som ellers påvirker mave og giver udslet.
Samtalen tog vel ca. 20 minutter, og på vejen hjem kørte vi til apoteket, da hun var løbet tør
for smerteplastre. Dem havde jeg anmodet om at få recept på via nettet i går eftermiddags.
Vel hjemme lagde Ulla sig igen, og har ikke læst aviser eller fået andet end en flaske
proteindrik. Hun er en skygge af sig selv.

14.09.2015
Vi kom af sted lidt over 11 og kørte hjemad i lyst gråvejr uden problemer.
Det er skidt med Ulla. Hun sov det meste af turen, og da vi kom hjem, gik hun til køjs. Det
er ikke specielt oplivende.

11.09.2015
Ulla har ligget i sengen stort set fra vi kom. Hun har det ikke godt, men tager heller ikke sine
proteindrikke, så det er en dårlig cocktail.
10.09.2015
Alt stod vel til i Sverige, og jeg gik i gang med at få installeret en ny router med 4G og få
den sat op til trådløs på pc og mobiltelefon. Det gik egentlig uden problemer. Jeg skal nok
have justeret den antenne, jeg har sat på huset. Den nye router viser signalstyrken, og det
kan jo lette arbejdet.
08.09.2015
Jeg havde reserveret tid til at få lavet ansøgninger til såvel kørekort som pas kl. 9:00, og det
tog den normerede tid på 12 minutter pr. stk. De 24 minutter kostede 626.- kr inkl foto - så
nu har jeg to til næste gang.
04. - 06.09.2015
55 års studenterjubilæum i Sønderborg. Er omtalt på hjemmesiden under Jørgens hjørne.
03.09.2015
Jeg startede dagen med at køre Ulla til Herlev hospital, hvor kun skulle have taget
blodprøver i forbindelse med lægekonsultation d.15. vedr. ryggen.
02.09.2015
Vi sad en stund på terrassen, da hun kom hjem fra fysioterapien. Jeg vil ikke påstå, at det går
godt med hendes vandreevner, som jeg synes er blevet ringere, efter vi er kommet hjem. Der
blev daglig træning i Grønland - her skal man tage sig sammen.
Det var dog 'kun' 48. gang vi kunne fejre bryllupdag.
Den argentinske restaurant 'Fuego' var bestemt besøget værd med rigtig god mad.
01.09.2015
Grønlandsprojektet går stødt fremad, så nu er det efterhånden kun billedtekster, der

mangler.
Jeg var lige et smut i Ballerup med Ulla, som har forlagt sin mobiltelefon i Sverige, og
besluttede at hun måtte have et nyt SIM-kort. En telefon har hun, så det løser nok hendes
problem.
30.08.2015
Gik så i gang med at se, om jeg kunne lave en billedselektion på 50. Det kunne jeg ikke. Den
blev på 79. Dem overførte jeg så til min mobiltelefon, så jeg havde noget, der kunne vises
for evt. interesserede, når vi nu var til fødselsdagsarrangement hos Jasmin (fyldte 12).
Det fungerede godt nok, så der var et par stykker, der fik set udvalget.
I øvrigt var det et fint arrangement fra kl. 15 med chokolade, boller og lagkage og senere
lækre kanapeer.
Vi kørte hjemad ved 21-tiden, selv om det så var da kaffen og desserten blev serveret - men
vi trængte ikke til mere.

26.08.2015
Ulla var til træning i formiddags, men det havde været lidt hårdt, og suppleret med, at hun
ikke føler sig veltilpas blev det til en eftermiddag, som hun sov væk.
24.08.2015 S
Så kunne det flotte vejr ikke fortsætte. Der var lidt dryp i morges, men ellers har det været
pænt og varmt, så jeg i ro og mag kunne blive færdig med malerarbejdet på 'garagen'.
Fik også lagt paller ind under halvtaget, så det er forberedt på brændestabling.
23.08.2015
Herfra kan det også gøres kort: det har stået i penslen tegn. Først det sidste svensk-røde,
derpå det hvide linoliemaling til hjørner og kanter.
22.08.2015
Vejret har været til korte bukser, og penslen har været dyppet i svenskrød, og nu mangler jeg
kun en halv times tid med det røde. Derefter kommer så det der traditionelt skal være hvidt.
David kom forbi efter at have repareret elg-jagttårne i nabolaget. Han fiksede en fejl på
vores tag, og konstaterede, at de 50 år, der er gået siden renoveringen, nu har sat sine spor.
Taget skal lægges om og have nye lægter, da de gamle er ved at rådne. Det bliver så næste
år.
20.08.2015
Jeg var hos naboen og betale for slibning og to gange oliering af terrassen. Det blev 3900.kr.
Der blev pakket og ca 15:30 kom vi af sted - lidt sent i forhold til hjemkørselstrafik, men vi

havde en fin tur og kunne nå at nyde en times tid ude i solen, inden vi gik ind.
Ulla har fået hurtig response fra hospitalet: blodprøver 3.sept, lægesamtale 15.sept.
19.08.2015
Kørte Ulla til vores læge vedr. hendes osteoporose - han vil have hende på hospitalet igen,
da han ikke var tilfreds med deres første svar.
17.08.2015
Søndag kom til at stå i rengøringens tegn. Vi skulle jo have gæster (David og Maja) , og der
var absolut grund til at fjerne skidtet. Der blev støvsuget, vasket gulv, tørret støv af, banket
tæpper. Bagefter har man det rigtig godt med sig selv.
Græsset fik endnu en tur med havetraktoren, og så nåede vi ikke mere.
Vi havde inviteret til kl.17 og startede udendørs med lidt snak og generelt,før Ulla serverede
røget hellefisk på salatblad med dild, og dertil lunt flutes.
Ved 18-tiden rykkede vi indenfor, da solen nu står så lavt, at de højeste graner tager solens
stråler.
Jeg havde tændt grillen og lagt majs og de marinerede kyllingefiletter på. Det tager kun ca
10 minutter på gasgrillen - og med friskt opgravede kartofler og salattilbehør blev det et
rigtigt godt måltid.
Kronen på værket var en speciel hjemmelavet is med jordbærstykker med små mislykkede
marengs.
Alle blev mætte og dermed var vi parate til billedforevisningen.
Der var ca 350 billeder - som hverken Ulla eller jeg havde nået at se i sammenhæng. Helt
skævt var det nu ikke, men der var noget, der kunne undværes og andet der savnedes. Det
kan der jo heldigvis rettes op på.
Seancen var slut ca 23:30, og da var vi lidt udbrændte.
12.08.2015
Vejret har været flot. Ulla er ved at være i bund med at få vasket tøjet efter ferien.
Som fortalt, skulle bilen have en tur med støvsugeren - og det tager alligevel sin tid med
måtter og interiør. Aftalen om service er i morgen kl. 7.
Jeg har fået fat i elektrikeren, der skal trække el til nybygningen, og vi er blevet enige om,
hvor meget lys og kontakter vi vil have. Der er ikke aftalt nogen dato, bortset fra inden på
tirsdag, når vi rejser hjem.
10.08.2015
Ja, så er der atter gensyn med Sverige. Alt stod vel til. Græsset er blevet lidt langt og
ukrudtet har ikke holdt ferie. Til min store undren er flere af grønkålene begyndt at blomstre.
Det har jeg ikke set før på nye planter

08.08.2015
Jeg kan ikke prale af de store indsatser i dag. Har fået plantet blomster i vores krukker på
den nye terrasse.
21.7 - 4.8.2015
Krydstogt i Grønland. Beskrivelsen ligger på hjemmesiden.
19.07.2015
Aftnen i går var OK. Vi kunne sidde udenfor på restaurant Parnas, og fik hummersuppe,
grillet laks og mandelkage med is. Restauranten har specialiseret sig i gamle danske retter alt fra stegt lever til bøf med spejlæg osv
17.07.2015
Efter udendørs morgenmad gik jeg i gang med græsset. Jeg bliver stadig hurtigere, og pænt
ser det ud. Jeg var færdig ved middagstid.
Ulla var for første gang i år på havearbejde og fik ordnet de små bede foran huset. Hun har
fået det væsentligt bedre, og har gået uden stok. Længe leve proteindrikken. Jeg er ved at tro
på, at hun skal få en god tur til Grønland.
13. - 14.07.2015
Vejret klarede dog op efter ankomsten omkring k. 16, og så tidligt, at jeg kunne bruge en
times tid med at fortsætte malearbejdet.
Tirsdagen startede med strålende solskin, vandmelon og ovnvarmet morgenbrød.
Netop som jeg havde tændt for pc'en, udbryder Ulla: der kommer køer!
Og det gjorde der. Seks tyrekalve var på udflugt for sig selv.
Nu er der kun en i omegnen, der har kalve. Jeg kunne ikke finde et telefonnummer til Svend,
og startede bilen. Han var lige ved at skulle tilse dem, og blev noget overrasket over at få at
vide, at de havde passeret Källaremoen.
Ind i bilen og hurtigt til den anden ende af vejen ved Bokelund. Vi nåede frem samtidig med
køerne og fik dem vendt, så de gik tilbage. Det er ca 2½ km. Svend er det man i gamle
dage kaldte værkbrudden af arbejde og er fyldt 75, så selv om han kunne køre med en stor
del af tiden, var der jo perioder han måtte få dyrene på rette vej, når de lige havde fundet et
spændende sted at fouragere.
Derefter endnu 2½ km fra Källaremoen til deres udgangspunkt.
Vi skulle have besøg af skorstensfejeren i dag, og de kiggede noget, da de på vejen mødte en
mur af køer. Heldigvis et sted, de hurtigt kunne bakke fra og få bilen af vejen, mens vi
passerede.
Derefter fulgte ca 1½ time med at prøve at få de genstridige bæster tilbage på deres
grundstykke. Jeg havde jo hverken hest eller lasso, og lige som man havde fået styr på dem,
var der en der lokkede de andre på vildveje. Til sidst lykkedes det, men jeg var først tilbage
næsten 13, en spændende formiddag rigere.
En kort pause og så gang i malerpenslen, hvor jeg nu har nået vestsiden og indersiden af

portene. Der mangler det, der skal bruges stige til at nå, men det ses ikke umiddelbart.
Ulla har heldigvis fået det bedre, så der er håb om, at hun kan få glæde af turen.
12.07.2015
Ulla ville købe sig en ny jakke - den hun bruger til hverdag er slidt efter 10 års brug og ikke
vandtæt længere. Det fik hun dog ikke, da hun ikke kunne lide farverne, og det blev så til en
regnjakke - i rød
Vejret var faktisk godt, så hen på eftermiddagen tog vi til byen for at høre noget udendørs
jazz. Det blev så Nyhavn, hvor vi så samtidig kunne få et måltid mad, inden vi tog med
metroen til DR-byen til koncert i koncertsalen med Dianna Reeves efter et
opvarmningsprogram. Det endte med at kl. var næsten 23 før koncerten var forbi.
09.07.2015
Vi har været på restaurant Kjøbenhavn. Overraskende god mad og betjening.
Meningen var ellers, at vi inden spisningen ville have nydt jazzfestivalen i det gode vejr.
Men det har regnet og blæst hele dagen, så den plan gik i vasken.
Vi var dog heldige, at vi kom både ud og hjem i tørvejr.
08.07.2015
Ulla var et rystende vrag fra morgenstunden, dvs hun rystede så hun ikke kunne hælde
sukker i sin the. Vi besluttede, at det ville være omsonst at tage til koncert, så jeg prøvede at
invitere Oliver eller Flemming, men hele familien var i Skanderborg, hvorfra de ville
fortsætte til et lånt sommerhus ved vestkysten.
Men heldigvis var Christian både hjemme og motiveret, så således mødtes vi på Nørreport
station og fulgtes til DR byen.
Christian gav en øl, inden vi gik ind til koncerten med Gilberto Gil og Caetano Velsoso - to
ældre herrer af verdensformat, som med guitar og sang førte os gennem to gode timer - godt
hjulpet af et stort antal brasilianere blandt publikum, som kunne synge med. Det gav en god
stemning.
07.07.2015
Dagens lyspunkt var, at banken ringede, mens jeg rensede traktoren, at Herlev kommune
omsider har fået et nyt edb-system til at fungere, således at de har kunnet meddele, at de
godt vil rykke deres pantebrev.
Hvorefter bankens forskellige aftaler nu er i færd med at blive udskrevet, så vi kan se, om alt
er i orden. Det er en større mængde, så jeg måtte i kælderen efter såvel papir som
farvepatroner.
Nu er der i hvert fald læsestof til at par timer
06.07.2015
Egetræet vi har taget med hjemmefra blev plantet, efter at jeg havde måttet finde et nyt hul,
der ikke indeholdt grundfjeld.

Der kom en kraftig regnbyge, og jeg besluttede mig for at gå i ly og støbe mere gulv. Nu har
jeg efterhånden brugt 100 kg, og der mangler lidt endnu.
Jeg fik sat de nymalede vinduer i og fæstet dem med skruer.
Så var der lampen ved garagen. Placeringen blev godkendt, og så skulle det bores hul til de
fremtidige ledninger - og så kunne jeg gå i gang med de sidste meter maling på østsiden.
Så var der det med fuglegræsset. Det var ikke blevet mindre, siden jeg sidst var i haven.
Jeg fik hentet trillebør og greb, og fik samlet en børfuld før regnen kom.
05.07.2015
Søndagen var atter fin. Allerede ved 9 tiden var de 27 grader og de skulle hen over dagen
passere 31 grader. Egentlig alt for varmt til at arbejde.
Vi havde et meterhøjt selvsået egetræ med fra Herlev, og nu skulle det plantes efter at have
stået i en balje vand. Jeg havde fået godkendt en placering, så det var bare spaden frem og
så komme i gang. Heroppe er det altid nemmere sagt end gjort, og da jeg var nået et
spadestik ned lå der en sten. Jeg svedte tran, og opgav i varmen
Vores meget store presenning havde David pakket sammen, da han ryddede op, men da var
den våd, og vi havde lagt den til tørre i lørdags. Nu var den tør, så jeg kunne pakke den
sammen i en størrelse, så den kunne være i den plastkasse, den har som bopæl, for at musene
ikke skal undersøge den.
Derefter gang i penslerne som resten af dagen malede med rødt og hvidt - men langtfra
færdig, da det var pillerier omkring spær og tag og under tagrende. Desuden mangler de fem
meter væg mod vest
04.07.2015
Jeg har fået slebet og malet vinduer, vinduesrammer, mere af det røde farve - men langtfra
færdig. Det kommer til at tage søndagen med, og da jeg hentede salat i haven kunne jeg
konstatere, at det er NU, der skal fjernes fuglegræs, inden der kastes nye frø.
En af tidsrøverne er, at det er små spærstumper mm, som kun kan nås med brug af stige.
Nå, vejret er jo godt (28 grader) - næsten for godt med hestebremser, regnbremser,
blindbremser og andet utøj, som vil have ens blod. Tordenvejr har vi ikke set skyggen af.
03.07.2015
Vores terrasse blevet slebet og olieret, og resultatet ser godt ud.
Onsdag havde vi nogle rabatbilletter til en spansk restaurant, og inviterede Flemming og
Marianne med, da vi havde fire pladser.
Det var en lille kælderrestaurant med meget få pladser, men vi reddede os det eneste bord
udendørs. Maden var rigtig god, men det væsentlige var, at vi blev opdateret om Flemmings
gøren og laden i hans nye job. Han er meget glad for udsigterne, og det glæder naturligvis
også os andre.
Torsdag var jeg ude at købe ind - inkl. beton til at færdiggøre støbning af gulv i værkstedet
her. Det påbegyndte jeg sidste gang jeg var her - uden Ulla, som havde det skidt. På samme
tur fik jeg klippet græs, og malet ca. halvdelen af den nye garage.
I dag har jeg med varmepistol fjernet gammel maling fra de to vinduer, der er sat i den nye
'garage'. De skal så males i morgen (lørdag), så de kan sættes i søndag.

Jeg havde en forestilling om, at jeg ville male videre, men hestebremsernes kamikaze-angreb
fik mig til at opgive. I morgen må jeg tage lange bukser på...
Omkring 19:30 kom David, som havde bygget en redekasse til mursvaler. Den blev sat op,
og så snakkede vi 1½ time, så vi fik sen aftensmad. Heldigvis hurtigt grillmad med kold
kartoffelsalat.
30.06.2015
Har i løbet af de sidste par dage fået givet nybygningen rødfave på gavl, forside og
portgennemgang (mangler det der skal tages med stige).
29.06.2015
Har fået støbt mere gulv i redskabsskuret.
Mens jeg gik og malede den nye garage sammen med myg og knot kom David og spurgte,
om vi skulle tage en vandring. Det gav mange gode oplysninger på turen til Østra Berg,
Moabacken (vi genfandt skiltet til Bergamoen, som næsten er groet til), videre ad Rikkestien for at finde Åbo, som jeg forgæves har ledt efter flere gange. En tur til Ringåkern bag
Davids garage og en hyggesnak over en øl – og så var klokken 16.
Venstre har dannet mindretalsregering alene.
27.06.2015
Tur til Värnamo for indkøb, og træffer Monica i ICA. J-A sidder i kioskområdet, og ham får
jeg også en god snak med.
25.06.2015
Kører alene til Sverige, da Ulla ikke kan overskue at skulle sidde i bilen de tre timer.
20.06.2015
Oliver og Viktoria drager til Bulgarien en uge.
19.06.2015
Der holdes 'fødselsdagsfest' i DBC. Vellykket sommerarrangement og gensyn med gamle
kolleger. Tager bussen hjem.
18.06.2015
Folketingsvalg. Socialdemokratiet går frem, men støttepartierne tilbage. Venstre mister 13
mandater og er nu trediestørste parti. Dansk Folkeparti bliver næststørste parti.
”Alternativet” kommer ind.
11.06.2015
David er færdig med 'garagen'. Det har taget ham 98 timer at styre og udføre projektet, som
er blevet rigtig godt.
10.06.2015
Standardkontrol hos øjenlæge.

09.06.2015
Er i gang med den store skvalderkålstur. Trappen fra terrassen er nu etableret, så vi nærmer
os afslutningen.
08.06.2015
Har købt ukrudtsbrænder.
03.06.2015
Besøg på restaurant 'Huks Fluks'. God mad, men desværre har Ulla ingen appetit. Det kniber
så meget med at gå, at vi tager en taxa hjem.
01.06.2015
David kommer og hjælper med at rejse de nye 'humlestænger'. Han leverer plastrør, og
pælene bliver støbt ned.
19.05.2015
I forbindelse med låneomlægningen er huset vurderet til 3.4 mio kr.
18.05.2015
Ved 12-tiden dukkede Stig og Herdis uventet op. Vi skrabte sammen, hvad vi havde i
køleskabet og spiste så frokost på den nye terrasse. De kørte ved 14-tiden.
Jeg måtte sigte noget mere kompostjord til buksbommen, der skal sættes ned langs
terrassetrappen - og. konstatere, at der skulle bruges mere bark.
Jeg drog derfor i Jem og fix og fik købt to poser mere samt en pose med pinjebark. Var også
løbet tør for affaldsposer, ligesom Ulla gerne ville have et par nye kokusmåtter.
Barkposerne blev tømt ud, og nu er det pænt og parat til, at der kan sættes trin på.
17.05.2015
Oliver kom ca 10:30, og så gik vi i gang. Han sigtede kompostjord og fyldte det i den rende,
som buksbomplanterne skulle stå.
Efter at have fjernet et antal fliser og fik møvet den første buksbom op, gik det som en leg
med en drænspade at få de næste fem planter op.
Jorden blev fordelt, og planterne sat - og bundet lidt ind, og det skal nok blive en fin hæk
langs trappegelænderet.
Samtidig med at Oliver var ved at gå, kom Christian på cykel - på vej for at hente en bil hos
Bodil og Villy, hvor der var afholdt fødselsdag i går. Det var rart at se ham, og han gav sig
god tid til at snakke, fik en kop the og beså såvel terrasse som kælder, inden han drog af
sted.
13.-15.05.2015
Besøg på Kegnæs i Meretes sommerhus sammen med 'Fanø-holdet'. Gode vandreture og tur
gennem Nørreskoven. Dejligt at gense Als. Prøvede for første gang motorvejen til
Sønderborg.

12.05.2015
Fik verificeret at første operation for den grå stær kunne accepteres, så jeg blev sat i en
lænestol med min pc, og blev hen ad vejen dryppet til operation.
Jeg kom til før tid - fordi jeg var dryppet tidligt - så kl. 17 kom jeg for og 17:20 var det
forbi, og jeg kumme finde en bus hjem.
Tilsyneladende er den også gået godt. Lægen har opereret grå stær i 15 år, så han burde have
rutine. Jeg ser stadig lidt sløret, men har ingen smerter. Jeg er yderst tilfreds, selv om der røg
20.000 kr. på projektet.
2015.05.11
Her er dagen tilbragt i kælderen. Der er nu næsten ryddet op, gulve vasket - igen -, så det
ser pænt ud. Gæsteværelset er ikke genetableret, fordi loftet skal have en tur inden.
2015.05.10
Oliver var i fuld gang, da vi arriverede, og vi fik ordnet en del i kælderen, så jeg har et godt
udgangspunkt i morgen.
Vi fik også taget fat på at få lagt ukrudtsdug under terrassen, så væksterne ikke møver sig op
gennem terrasseplankerne. Det projekt er dog ikke færdigt.
Flemming har rapporteret om 26 grader og blå himmel ved Middelhavet. Han føler, at det er
det rigtige valg, han har truffet. Han kommer hjem på torsdag.
2015.05.09 S
Da jeg ville lave vores morgenthe, konstaterede jeg, at der ikke var tryk på vandet.
Da jeg ville sætte el-kedlen i gang, var der ingen strøm. Jeg havde ligget og hørt radio, så de
forstod jeg ikke.
Det viste sig at i halvdelen af huset var der strøm på halv kraft. Altså manglede der en fase.
Med den halve strøm fik vi the og ristet brød, og derefter gik jeg i gang med at kontrollere
sikringer. Ingen fejl.
Fejlmeldte til el-selskabet, som sendte en mand, som kom efter 1½-2 timer. Checkede
målerskab. Der manglede en fase. Klatrede lop i masten og målte direkte på ledningerne.
Der manglede en fase.
Meddelte, gat han ville køre ned til transformatorstationen. Da var kl. 11.
Jeg gik i gang med at fræse stykket, der skal sættes kartofler i, og stilheden blev afbrudt af
motorlarm ca, 13:30. Det var David og entreprenøren med en stor maskine.
De gik straks i gang med at nivellere området, flytte de store sten, rykker rødderne fra de
fældede træer. David målte ud og watrede af.
Grusbunken med de 14 tons blev langsomt men sikkert reduceret. Slutresultatet flot - men
der manglede grus til de nødvendige 'skråninger' fra bygningen til vejen.
Der vil blive leveret mere grus mandag morgen, hvor entreprenøren også kommer.
Under arbejdet ringede jeg for at få en status på formiddagens fejlmeddelelse. Arbejdet
skulle være klar kl. 16:30.
Vi havde planlagt, at der skulle vaskes tøj i det gode vejr, men det var så ligesom udelukket.
Ved 16-tiden kørte entreprenøren og David efterladende sig deres maskinpark.

Jeg gik i gang med at kultivere, og 16:45 kom elektrikeren tilbage. Der havde været sjældent
set højspændingsfejl på transformatorstationen, hvor porcelænssikringen var sprængt.
Alt var nu i orden - dog bad vi ham blive til vi havde verificeret, at vandpumpen fungerede.
Det gjorde den ikke, da jeg slet ikke kunne starte den - men det var ikke hans bord i givet
fald at skifte den.
Altså havde vi intet vand. Ringede til vores VVS-firma, som naturligvis havde lukket.
Ulla ringede til David, og spurgte om vi kunne hente vand hos dem.
Jeg drog af sted og mødte David på skovvejen på vej til os med 10 liter.
Jeg kørte ud og vendte bilen - og ventede, da jeg regnede med, at han straks ville komme
tilbage.
Det gjorde han imidlertid ikke, og da jeg kom tilbage sad han og snakkede med Ulla.
Han havde konstateret, at der var noget unormalt ved afbryderen, som han havde bearbejdet
med stød og slag og vundet kampen, så pumpen var gået i gang.
2015.05.06
Fik taget mine blodprøver, fik godkendt min øjenoperation.
Fik ordnet det nye fuglehus og givet den opkrybende skvalderkål på terrassen noget Round
Up.
Så var det kældertur. Gulvvasken pyntede, skabe blev sat tomme på plads
Har taget imod et tilbud om at få det andet øje opereret 12.maj. Der er så eftercheck 13. maj.
Jeg planlægger at tage til Sverige i morgen, når jeg har købt lidt ind.
Til gengæld vil jeg så hjem lørdag aften, så vi har søndag og mandag til at gøre rent og
præsentabelt, inden der kommer vurderingsmand onsdag.
05.05.2015
Operationen for grå stær varede ca. 20 minutter, og jeg har ikke haft smerter eller men, og
kan nu se bedre med venstre end højre øje.
Jeg skal til efterkontrol lidt før middag.
Jeg har haft besøg af HH fra i mandags. Han var herovre med en bil, og jeg hentede ham i
Høje Tåstrup, og vi har så været en tur ad 'memory lane', og set på billeder, flyttet på dem,
fået sat flere navne på osv.
Han blev kørt til toget her i morges.
03.05.2015 S
Lørdagen gik med at lære de to piger at vaske op uden opvaskemaskine, og derefter tog vi en
tur til Högakult,
Derefter skulle jeg have tømt det sidste træ af ladvognen og have træet dækket med en
presenning.
Fordi det var afslutningsmiddag klædte pigerne om til deres 'skolefest'-tøj med neglelak og
det hele, så vi gamle faldt lidt igennem, da vi mest har arbejdstøj. Men sjovt nok pludselig at
have to veninder på besøg i forhold til to venner.
Så var ferien sådan set forbi. Pigerne vaskede op igen, og derefter tog jeg dem med en tur til
det lokale kraftværk.

Vi fik en god frokost, de fik pakket, og kl. 15 vankede der svenske vafler, som også vakte
begejstring.
16:30 sad vi i bilen på vej hjemad, og kunne aflevere børnene inden 20 som lovet.
Jeg havde talt med David, som havde meddelt, at entreprenøren ville komme i næste uge onsdag - fredag, og det fik os til at beslutte, at Ulla skulle blive deroppe, hvis der skulle
opstå tvivlsspørgsmål.

01.05.2015
Vores dag startede rimeligt tidligt, da vi skulle være på savværkstedet kl.9. Vi kom til tiden,
og da var de (David og Lars, som har saven) gået i gang med at flytte stammerne fra Davids
ladvogn til savværket.
Det tog en time for at skære stammerne op. Jeg bidrog med at få læsset brædderne på
ladvognen. Jeg har ikke tal på brædder og lægter, da jeg ikke er færdig med at aflæsse dem.
David kørte dem naturligvis ind på grunden, så de kan stables her og tørre. Han skulle selv
plante nogle graner i skoven, og da han var ene (Maja på arbejde), bød vi ham på frokost.
Atter et hyggeligt samvær, som begge drager nytte af.
Efter frokost gik jeg så den lange tur med pigerne: over stok og sten, gennem nyudsprunget
bøgeskov, udsigt til søen, passage over kanal osv. De klarede turen flot på små to timer uden
at kny.
30.04.2015
Så sidder vi atter i Sverige på en af landets 'store' dage, Valborgsaften, som fejres med sang
og bål og festivitas.
Det har vi så ikke set meget til, da vi først nåede til Källaremoen kl 18:15.
Vi hentede pigerne til den aftalte tid 14:30, hvor de stod og var parate med pakkede
kufferter, som om de skulle tre uger til Thailand. .Så er det godt med et stort bagagerum.
Pigerne er søde, og det er sjovt at have dem uden forældre.
29.04.2015
Her sidst på dagen kom Flemming sammen med Oliver og Jasmin. Drengene bar de sidst
ankomne planker ind, så Oliver kan imprægnere dem i week-end'en.
Jasmin fik talt med Ulla om planerne for de næste dage. Hun og hendes veninde vil være
klar til afhentning kl. 14:30, så vi kan nå frem i ordentlig tid.
27.04.2015
Den startede med, at jeg skulle på det lille hus lidt over 5 - og lige udenfor vinduet stod to
rådyr, som åbenbart holder til her, da vi har set dem før. Det er altid en fornøjelse at iagttage
dyrene på nært hold.
Efter morgenmaden og opvasken gik jeg så i gang med at afbarke de to stammer til
humlerne. Hyggeligt arbejde, men den blev alligevel 12:45, før jeg var færdig.
Efter en pause hentede jeg så havefræseren, og fik fræset halvdelen af haven.
Det er lykkedes mig at få en tid til hjulskifte til i morgen kl. 10, så jeg kan komme til at køre

på sommerdæk igen. Det tager så 1½ time fra den planlagte arbejdstid, men er rart at få
ordnet nu. Jeg skal jo også have sat trykventiler på sommerdækkene.
Det sidste træ til terrassen er nu leveret.
26.04.2015
Klatrestativet til vores to humleplanter er rådnet og væltet, og nu er det fjernet og jeg er gået
i gang med at grave nye huller. Som altid heroppe starter man med et lille hul - og pludselig
har du en trillebør fuld af sten. Hullet måtte rykkes, da der dukkede nogle store sten op, da
jeg var nået ned i 60 cm dybde, og dem kunne jeg ikke frigøre. Heller ikke noget uventet.
25.04.2015
Så fik jeg hentet de to 8 m lange stammer, jeg skal bruge til humlen til kravlestativ.
De skal dog afbarkes, og jeg skal have gravet huller. Jeg planlægger at sætte dem i plasticrør,
som fyldes med beton, så de ikke rådner - og står fast.
Fik sat kartoflerne i en kasse til spiring, og stadig i tørvejr tog jeg fat i vertikalskæreren for
at fjerne mossen på det, vi kalder vores engstykke. De vilde planter kan ikke lide gødning, så
derfor må mossen fjernes manuelt. Mossen var så høj, at jeg måtte over plæneområdet tre
gange med afrivning efter hver runde. Det blev til 25 fyldte trillebørfulde, som blev kørt i
skoven. Der mangler nok ca 5 endnu, da min ryg ikke bryder sig om at rive så lang tid.
22.04.2015
Fået plantet tyrolerne i altankasserne her, og så var det ellers til staden for at spise japansk
på restaurant Uma. Det var ganske udmærket, og vi var hjemme ved 22-tiden.
Testamentet skal lige have rettet en fejl, og derefter skal vi til notaren med det
21.04.2015
Det har været det flotteste sommervejr med 23 grader og ikke en sky på himlen.
Mens Ulla gjorde rent indendørs, nød jeg at jeg havde fået liv i saven og en skarp kæde.
Jeg fik således skåret de tre tykke stammer op til senere kløvning, fik savet 8-10 stumper af
stammerne og fældet to ca 10 m høje graner, der skal bruges til at vores humler kan klatre op
i dem.
Jeg fik plantet vores krukker til med de medbragte hornvioler, som humlebier og
sommerfugle straks kastede sig over.

17.04.2015
På godset ser alt ud til at være i orden. Der er leveret et læs grus, som skal anvendes til
byggeriet, men ellers er der ikke sket noget.
Jeg har medbragt plænegødning og almindelig havegødning, som jeg regner med at fordele
med rund hånd i morgen.
Her får vi foråret endnu engang. Påskeliljerne er på vej op, nogle af de små blomstrer, og
knopperne er blevet større siden sidst.

16.04.2015
Murerne kom som lovet kl.7, og et par timer efter var der fuget og lagt de sidste fliser, så nu
er scenen vores igen.
En stander indkøbt til vores nye fuglehus er blevet købt på nettet forleden og allerede
arriveret,
15.04.2015
Murerne kom kl. 7, og har nu lagt næsten alle fliser. Der er desværre en lille farveforskel på
fliserne i de leverancer, jeg har hentet, men ikke noget der har den store betydning, bortset
fra en stribe i gangarealet.
De kommer igen i morgen tidlig for at fuge og lægge den sidste bræmme fliser, som kræver
flytning af reol over på de nye fliser.
Dagens glædelige meddelelse fik jeg kort før middag, da jeg fik en sms fra Flemming, at han
havde fået jobbet som nordisk salgsdirektør for et fransk firme (Acteon), som leverer udstyr
til tandlæger.
Han skal starte 4.maj med undervisning og introduktionsrunde i Frankrig ved Bordeaux.
I glædesrusen har vi inviteret familien ud af spise på Gråbrødre Torv (Huks Fluks) i aften.
Det er da værd at fejre.
14.04.2015
En stille tirsdag, hvor jeg har formøblet ca.4000.- kr. på drænspade (til at grave buksbom op
med), hyldeknægte til 'det hemmelige rum', plænegødning, møbelhunde mm. Dertil runden i
Føtex til weekenden i SverigeJeg var også på apoteket og fik foruden mine normale øjendråber dem, jeg skal bruge før og
efter øjenoperationen.
Murerne kom i morges kl.7 og gik i gang med at rive gammelt puds af væggene, og pudse
det op igen, nivellere de sidste gulvarealer, så nu lægger de så fliserne i morgen.
13.04.2015
Jeg har købt et sæt dueværnspigge, som Oliver nu har sat op på et spær over altanen, hvor
der har været irriterende duer i flere år. Det kostede duen en rede og et dueæg, men nu tror
jeg, at vi vil få fred. Piggene er i fire rækker, ca.12 cm lange.
Jeg fik lagt fliser i 'indgangen' under terassen, så der kan lukkes af, og jeg kan tænke på at
flytte nogle buksbom dertil. Jeg skal dog have hentet noget mere grus for at få niveauet til at
passe på hele arealet.
Kl.17:45 kom Oliver tilbage sammen med sin kæreste, Viktoria. En rigtig sød, smilende lille
spirrevip, med levende øjne. Hende kunne jeg også godt falde for.
10.04.2015
Tømrerne kom ved 8-tiden, og nu er det næsten kun trappen, de mangler at lave.
De fik også styrket konstruktionen af carporten, så et fremtidigt heftigt snefald bare kan
komme an.

Jeg fik en tid hos tandlægen til at få isat den krone, som ellers skulle være foregået på
onsdag. Fint nok - så er det overstået, og man er 4800 kr fattigere.
08.04.2015
Tømrerne kom kl 8 og gik i gang med at grave jorden væk fra den indgang, der skal være til
vores 'depotrum' under terrassen.
De hentede dog en lille gravemaskine til at effektivisere processen, og nu nærmer vi os
afslutningen. Med lidt held tror jeg, at det bliver færdigt til week-enden. Der mangler en dør,
en trappe, gelænder og så alle de små træpropper, der skal dække skruehullerne.
Derefter skal en anden nabo (gulvsliber) slibe det hele.
07.04.2015
Terrassen var naturligvis det spændende. Der var ingen, der arbejdede på projektet, og vores
genbo er åbenbart slet ikke hjemme. Men størstedelen af terrassen er færdig, og er blevet
rigtig flot - og stor. Der mangler gelænder, lidt overdækning - og så indgangen til det rum,
der er under terrassen - samt trappen ned ved siden af.
Oliver havde ikke nået at tømme nogle skabe under kældertrappen, så det måtte jeg så selv
kaste mig ud i
06.04.2015
Jeg stod med opvasken, da David kom med sin traktor og vogn til at læsse træstammerne.
Træstammerne fra forleden blev læsset, og så gik han i gang med den store gran, som ville
komme til at stå for tæt på udvidelsen. Det var en stor, 23 m højt, flot grantræ, som har
udvidet antallet af savede brædder af stammen
Derefter et lidt mindre træ. Det tog ca en time, og så sad vi og talte sammen en halv times
tid.
Frokost udenfor, og derefter opsamling af de mange grangrene.
Grangrenene ligger nu i to store bunker, som David har tilbudt at køre ind i hans skov, hvor
grene normalt efterlades efter fældning.

04.04.2015
Jeg havde set film til 01:30, og sov sødeligt, da Ulla spurgte, om jeg ikke skulle ned og tale
med David.
Han var kommet kl. 9 og var gået i gang med at fælde et 18 m højt grantræ, som stod i vejen
for vores byggeprojekt. Det tog ham en halv time at lægge det ned, afgrene det og skære det
op, så vi kan lave brædder til projektet af eget træ.
Han kom med ind og fik et kop kaffe og en mad, og den time gik hurtigt med snak.
Så var der sådan set arbejde til resten af dagen, da de mange grangrene jo skulle af vejen.
02.04.2015
Vi vågnede op til skyfri himmel og minus 5 grader, som dog hurtigt kom på pluskontoen.
Ulla er kvikket godt op: står op om morgnen, spiser alle måltider, drikker ikke. Og vi har
været ude at gå en tur ca 3/4 time. Det er næsten slaraffenland

01.04.2015
Det tog lidt tid at få os etableret til sæsonen: reetablere vand og vandvarmer, fylde skabe og
køleskab op. Der var 5 grader inde i huset, så vi var glade for de varmetæpper, vi købte til
jul, og som fjerner kulden fra madrassen. Det tager et par timer at nå op på 15 i rummene,
men i dag er vi nu på normal temperatur.
Og her har vi haft en forrygende dag med mest sol og meget korte byger, så første vask er
tør og inden døre.
David havde været på kursus, og dukkede op ved 16-tiden for en kort snak og en drøftelse af
grundlaget for Ullas garage til havetraktoren.
Han skal fælde et træ, sørge for en entreprenør til at jævne arealet og flytte de store sten.
27.03.2015
Kort efter drog jeg til Finanshuset i Fredensborg, hvor jeg fik en god gennemgang af vores
økonomi, fordele og ulemper ved forskellige lån - og en anbefaling, som jeg vil følge, og
endelig en drøftelse af investeringsstrategi, ratepension mm.
Huset har en advokat, som blev tilkaldt, fordi vi gerne vil lave et reelt testamente, som sikrer
overlevende og disponerer i henhold til andre.
24.03.2015
Fliselæggerne kom på minuttet kl.7. Savede lidt af bunden af kælderdøren, så der blev plads
til fliserne, og gik så i gang med at opsætte en lille sokkel på væggene og endelig blev der
fuget.
Jeg forstår stadig ikke, hvor det er, jeg har regnet forkert, men fire kvm mangler, så
værkstedet må vente på fliselægning til efter påske. Nu håber jeg så, at svenske 'Jem och fix'
har varen hjemme.
Mens jeg hørte middagsradioavisen, faldt den midlertidige plombe ud, så jeg måtte have en
nødtid hos tandlægen. Det er så i morgen 08:45.
Jeg hentede Flemming ved 12-tiden og kørte til øjenlægen. Han målte og gjorde ved, skrev
dråber op og forklarede forløbet. Endelig fik jeg en tid, som blev 5. maj. Det bliver det
venstre øje, som er mest medtaget. Højre øje bliver nok ca. en måned senere.

23.03.2015
Klinkelæggerne kom præcist kl. 7, så det er nødvendigt, at man står tidligt op .
De arbejdede støt og roligt, så størstedelen af kælderen er nu forsynet med fliser.

21.03.2015
Lidt over 12 arriverede Oliver. Han blev sat i gang med at male gæsteværelset, og brugte
hurtigt de to slatter jeg havde stående, så jeg måtte i Silvan og købte mere.
Han griser, når han maler - underligt nok, da han ellers er ret ordentlig.
Men nu gjorde det jo ikke noget, at der kom malingspletter på gulvet, da de jo vil blive
dækket af fliserne.

Han fik også ryddet nogle hjørner med brædder og metalvanger, så der er ved at være
generelt ryddet til mureren.
Jeg tog mig så af værkstedsrummet, hvor jeg fik tømt en stor reol, så den kan flyttes. Jeg
havde egentlig konstateret, at også gulvet derinde er skævt, så der skal også hældes noget
selvnivellerende på.
18.03.2015
Har ovenattet hos HH før Bjarkes jubilæumsarrangement.
Vi var glade for, at vi tog imod invitationen til Bjarkes 15-årsjubilæum. Det var et fint
arrangement, , 'bar-bussen' var en rigtig god ide.
Vi havde fornøjelsen at skulle overnatte, og det benyttede Bjarke og jeg os af, så vi sad og
snakkede til ca 02:30, og var nok ikke helt appelsinfri.
Vi kørte den direkte vej til Børkop og GPS'en ledte os direkte og ad bagveje til Majken.
Det er et rigtig godt og veldisponeret hus og have, hun har fået. 140 kvm for 850.- kr om
måneden (hun betalte små 8000 i Varde). I et stille kvarter, gode naboer og lige langt til
Vejle eller Fredericia.
Vi kørte tirsdag middag, og tog på indkøbstur i Kruså.
Jeg har en aftale hos tandlægen 8:55, hvor der skulle tages aftryk til en krone (det er ikke
prisen). Ulla havde lavet en aftale på hospitalet kl. 10.10, så hvis jeg skulle køre måtte hun
tage noget ventetid på hospitalet - hvilket hun valgte.
Tandlægen brugte ca en time på boring og afstøbninger, så nu sker der ikke noget før
15.april, da kronen skal komme fra Kina.
09.03.2015
Servicemanden kom lidt før 10, og det tog vel en lille times tid, før gasfyret var fikset.
28.02.2015
Vi er nu kommet hjem efter en - som sædvanlig - vellykket tur til Thorkil og Else Margrethe.
Hun er en skygge af sig selv, men vi havde en god eftermiddag og aften med de gule ærter,
saltede ænder og flæsk og fælles nydelse .
Snakken gik livligt indtil kl. 3 - mange gange familieminder mellem Ulla og Thorkil - og
efterfølgende konflikter...Der var mange negative vibrationer mht til Axel.
23.02.2015
Vi skulle egentlig have været til Thorkild og Else Margrethe med gule ærter onsdag, men da
saltningen ikke er startet og Ulla har fået indkaldelse til torsdag morgen, må aftalen flyttes.
Det er Ullas 'område', men hun er bestemt ikke på toppen, og jeg tvivler også på, at hun
gider gå med i banken i morgen. Hun sover stort set døgnet rundt, og indtager intet at leve
af.
Hun har taget ænderne frem - men det bliver er jo ikke saltede af. Der er krøller i hendes
hjerne.

14.02.2015
Over middag kørte jeg Ulla til Herlev, hvor hun skulle prøve at finde et nyt ur.
Det lykkedes, omend de kun havde det i 'guld' (og det er ikke lige Ulla), og Ulla får så et
'stål' taget hjem i løbet af næste uge.

13.02.2015
Oliver kom efter aftale ved 12:30-tiden, og vi gik i kælderen, hvor vi koblede reoler og
skabe sammen, så de ikke flytter sig.
Gæsteværelset skulle ryddes, og det første var vores strygerulle, hvor stikket havde lidt
skade. I forbindelse med udskiftningen måtte det konstateres, at ledningen stort set var gået i
smulder, så den skiftede vi så.
Resten af gæsteværelset blev ryddet - inkl. et skab og en sovesofa, som vi nær aldrig aldrig
havde fået ud, fordi der er lavt til loftet og mange vinkelkroge. Så nu er rummet stort set
ryddet - til gengæld er den ellers frigjorte kælder fyldt op igen.
Meningen er, at panelerne skal tages af, der skal lægges fliser i værelset og gangarealerne.
Væggene skal nytapetseres, da der har været skimmel efter tidligere vand i rummet. Der skal
også sættes termostatventil på radiatoren.

12.02.2015
Da jeg satte bilen i carporten lidt i 12 kom Oliver i det samme, og vi har så brugt
eftermiddagen til at forkorte reolerne (de er for høje til vaskekælderen), og få dem samlet,
og resultatet er blevet tilfredsstillende. Det to fire timer at samle de fem reoler.
Ulla som havde pointeret, at hun ville deltage, forblev dog i stuen med avislæsning.

11.02.2015
Det har jo været Ullas træningsdag, så stor var min forundring at finde hende sovende i
stuen, da jeg kom ned efter storvask og skægtrimning.
Jeg fik læst min avis og trak tiden lidt, men da der ikke var livstegn kl.11:40 tog jeg bussen
og kørte til byen.
Jeg stod af ved hovedbanen for at se, hvor langt de var kommet med nybyggeriet efter at
have revet Scala ned. Det var nu mest kranarbejde, så jeg gik så over Knippelsbro, da jeg
havde sat mig for, at jeg ville se en udstilling i Dansk Arkitekturcenter. Da jeg nåede til
Strandgade ligger der en lille kælderrestaurant, hvor jeg besluttede mig for at få en sildemad
og en gammel ost med sky og rom.
Det var rigtig vellykket, og således opladet gik jeg det sidste stykke til udstillingen.
Det var om udviklingen af dels regnvejr og foranstaltninger derimod. Af gode grunde mest
plancher med tekst og billeder, men interessant at se, hvor mange steder man allerede har
lagt landskab og byzoner om på forskellig vis.
Temaet var det samme i en anden udstilling om projekter i USA, heriblandt det danske
vinderprojekt for New York. Alt i alt en rigtig god eftermiddag, hvor jeg på vejen hjem satte
mig på en irsk pub, hvorfra jeg havde udsigt til gadekunstnerne på Amagertorv.

Ulla sad og så fjernsyn, da jeg kom hjem, og kunne meddele, at hun kun kunne forestille sig
at spise pizza. Og det gjorde vi så. Vi har en udmærket italiensk restaurant ½ km væk.
10.02.2015
Her fik dagen et uventet forløb, da min plan om at få samlet reoler med Ullas ønskede
bistand kunne løbe af stablen, når Oliver kom.
Jeg ved ikke, hvad der sker i hendes hoved, men i hvert fald havde hun skabt sig et antal
udefinerbare barrierer, så det blev ikke til noget. I stedet satte hun Oliver til at slæbe træ op
på 1.sal, og det var da også rart.
27.01.2015
Så kan jeg rapportere at fyr/vaskekælderen er bragt i nymalet stand og indflytningen af
reoler mm kan påbegyndes.
21.01.2015
Ullas fødselsdagsaftnen med børnene gik fint uden kontroverser af nogen art.
Osso bucco'en blev indtaget, og desserten vakte jubel.
Der har ellers ikke været meget fest over dagen. Jeg havde købt morgenbrød, men Ulla sov
hele formiddagen, så det var kun til glæde for mig. Hun stod op 16:30
Jeg har stort set kun opholdt mig i køkkenet, men jeg nåede alt inkl. borddækning, så vi var
parate kl. 18.
Og som sagt har vi haft en god aften.
20.01.2015
Ulla er ikke til megen hjælp, da situationen med Olivers fødselsdag sendte hende tilbage til
depressionsland, så hun sover stort set hele døgnet. I den situation ved man desværre ikke,
hvilket humør hun er i, når gæsterne kommer, og det kan sagtens føre til flere konflikter,
som f.eks. at børnebørnene ikke har sagt tak for deres julegaver....
14.01.2015
Oliver fylder 17 i dag. Vi havde planlagt at tilbyde dem at betale en fødselsdagsmiddag, men
den plan gik i vasken, da Ullas søster Bodil allerede havde lagt billet ind på det. Så må vi jo
flytte det tilbud til en anden dag. Han skal jo også have en erkendtlighed i dagens anledning
2015.01.18
Vi har fortsat haft flot vejr - omend noget koldere. Der var dog overskyet, da Oliver kom ved
12-tiden, så vi gik i kælderen for at komme videre med at sætte glasfiber i loftet i
vaske/fyrkælder. Vi har haft to forgæves forsøg, men nu havde jeg købt ny lim, og her kl. 16
kunne knægten drage hjem med god samvittighed.
2015.01.17
Det har været en skøn dag, og jeg besluttede at gå en god tur efter avislæsningen.
Oliver havde meldt sin arbejdsvillighed, men tog imod tilbuddet om at tage turen sammen
med mig. Den tager ca. en time omkring Søndersø, så der var god tid til at få snakket.

Oliver har givet gummilisterne på Volvo'en en gang silikone - det kunne jo være, at det
bliver vinter senere.
2015.01.16
Ulla til scanning på hospitalet.
Den nye telefon tilsluttet Volvo'en
2015.01.12
Ulla til blodprøve. En lidt åndssvag procedure, hvor hun skulle aflevere et stykke papir et
sted, og derfra gå hele hospitalet igennem for at få taget blodprøverne.
2015.01.11
Så er der atter gået en dag i scanningens navn. Det har været en opfølgning og kontrol af
papirer fra den gang vi købte huset, diverse byggetilladelser og attester.
2015.01.09
Flemming en fridag i dag, da han også skulle have en ansættelsessamtale med et
medicinalfirma med europæisk hovedsæde i Schweiz.
Jeg inviterede ham til frokost med sild, som han aldrig får derhjemme, Det blev til to timers
hyggelig samtale
2015.01.08
Ulla ville gerne have en handy 'bordstøvsuger', så man ikke altid skal have den store frem.
Sådan en fandt jeg i Elgiganten.
Derfra til 'Kop og Kande' for at få et trådløst udetermometer, da det simple, vi har siddende
nu generer vinduespudseren, som kommer til at skubbe til det.
2015.01.07
Købt en Samsung Galaxy S4mini mobiltelefon til erstatning for min HTC, hvis antenne, jeg
ikke var tilfreds med.
Nytår 2015
Stig og Herdis kom kl. 17:45, så vi kunne nå at se dronningens tale. Jeg synes hun bliver
bedre og bedre - men også mere politisk.
Og så blev der lavet mad og spist til vi skulle se 90 års fødselsdagen og skåle ind i 2015.
Vi fik - som vi plejer - et par gode hummer, kronhjortefilet med bagte kartofler og en
pragtfuld pandekagedessert, som Herdis stod for.
Vi var så ude at se på fyrværkeriet, som var helt overdådigt i år, og jeg fik min årlige cigar
(af fars).
Snakken gik, Stig og jeg fik en whisky og kl. 03 brød vi op.
Herdis var gået i seng før, og stod tidligere op, så hun havde ryddet køkkenet, da vi andre fik
øjne.

Morgenmad med diverse oste og hjemmelavede marmelader fuldendte besøget, inden de
drog af sted ca 12:30.

