Den gamle svenske ølflaske, nu fyldt med danskbrygget øl.
Flasken er meget gammel og kunne den bare fortælle sin historie fra sit “liv” i Skåne.
En ny masseproduceret flaske har ingen historie og ingen værdi.
Hvorfor eksisterer denne endnu? Hvorfor er den ikke inddraget og smeltet om? Er den blevet tømt på en
hyggelig svensk vejkro eller på et af de smukke slotte? Har den været fyldt med juleøl? Kunne den dog bare
fortælle! Men vi må nøjes med at gætte.

Slottet Søvdeborg i Skåne
- blev øllen drukket her?

En tom ølflaske
Hvad gør man med en tom ølflaske? – Panter den selvfølgelig! Men man kan også
vælge at købe en tom ølflaske og hvorfor så det?
En svensk ølflaske der er op mod 100 år gammel har en historie for hvad har den
lavet i de sidste 100 år.
Ja det ved vi jo ikke og da den ikke selv kan fortælle det kan vi jo gætte!
Flasken blev købt til et lille Skånsk ølbryggeri hvor den blev fyldt med det lokale
øl. Den blev sat i en ølkasse af træ og efter nogle dage kørt ud til den lokale kro med
hestevogn. Her skulle der være stor fest om lørdagen. Den blev, sammen med mange
andre, sat på køl indtil lørdagen oprandt. Spillemandsorkesteret var i fuld gang og de
unge svenske bondedrenge svingede de unge bondepiger på dansegulvet – der blev
hygget, der blev grinet og der blev varmt.
Og nu dukkede min lille flaske op sammen med mange andre for at slukke tørsten
på de dansende. Min flaske blev købt af en ung lyshåret bondedreng fra Østerlen der
denne aften havde kapret en fager malkepige og sammen med hende gik han ud for
at køle af, nyde sin øl og det gode selskab. Detaljerne er en hemmelighed, men da
flasken var tom smed han den i et buskads i haven hvor den blev liggende godt gemt
i en årrække og først da busken fik en kraftig beskæring dukkede den atter op. Den
blev rengjort og stillet i en kælder da der var kommet nye flasker og den derfor ikke
kunne pantes.
Ejeren døde og huset skulle ryddes – nu havnede den så ved en antikvitetshandler
i Ystad og en martsdag i år 2007 kom jeg så forbi og købte den sammen med dens
hemmelige historie.
Så, kan en gammel tom ølflaske bruges til noget?
Ja, den har sin historie og ved at lade fantasien løbe dukker den op.
Steen

