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En Tdrnbydreng holder sommerfefie i 1930'erne
Kristian Jcns€n, der er fsdt i 1922 pA PrEstcfelledvej har fort
dagbog over en rakke drengeoplevelser pa Amager og fcricturc og
besog hos lbrteldrenes familie i Jylland. Dagbogen som dukkede
op effer Kristian Jensens dzd i 1994 har Lokalhistorisk Samling
lAnt af familien. Her gengives nogle al' Kristians ferieoplegnelser
fra 1930'erne. Det var tiden for charterrejserne, svommepolerne,
Legoland og Bon-bonland. Verden var mindrc. Amager kunne
udforskes og de lemere rejscmAl kunne f.eks. vare Jylland.
Sommerferierne blev spzendende med fuld udn)'ttelse affantasien
og naturens mange udfordringer.
Tekston st6r ulbrandret, som den cr skrevet og formulcret af dcn
10-12 6rige Kristian Jensen.
Pd forsiden scs Kristian Jensen som nr. 2 fra venstre ifort sin l'ars
brandmandsuniform i ca. 1930.

Krislian Jcnsens barndomshjem Prestelelledevej 19, i 1920. Pri
lbtoel ses hans forlcldrc Marius og Anne Jensen og hans l-ramor.
der er pA bcsog.
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Pe Amager 1932

En Sommemorgcn da RalfEgon ogjeg gik til vores LIule havde
Ralftaget sin Pibc med og vi sad iHulen og rog. Ralftakkede mig
lbr det var mig der gav ham den, og saa maatte jeg ryge paa den cn
Stund, og ude paa Marken osregnede det, men Hulcn var Vandtet.
Egon fik ogsaa Lov at ryge paa I{alli Pibe. Vi sad i Hulen og
snakkede om Oplevelser, hvor vi skulle skafl'e T&ndslikker til
Baalet i Aften og om Rejser eller Udflukter. Da Regnvejret klare-
dc lidt slukkedc RalfPiben, og vi traskede dc 40-50 m hjem efter,
og se at faa noget at spise.

I Taarnbys Enge

En varm Sommcrdag vi havde lige drukket Kaffc og vi morede os
gcvaldig. Lidt eftcr gik vi over pi Engen. Svend og Ralfbar John
mcdens Egon ogjeg gik ved Siden al Vi gik over paa er O om-
l'agnet af Siv og Ror. John blev lagt i Gresset, og vi andre samlede
tort kvas og Trae i lang Tid, vi sprang fra den ene O til den anden.
Tilsidst faldtjeg i et Vandhul, ogjeg tog min Sko afog lod Solen
tonc den. Nu tendte vi et lille Baal og nsd Varmen. Da Baalet var
slukket gleb Svend om et Ror rykk€de det ovcr, tlendte det og rsg
det. Vi arbejdede paa at faa et Hul paa vor O udffldt. Og vi
brendte flerc Baal inu. RalfSvend ogjeg skulde nu til at arbejde.
Egon skulde passe den syge John. Vi andre tre skuldc langt ud paa
Engen og finde Br@nde til nEstc Dag, lidt efter kom vi hjem
(med) Favnen fuld. Vi kastede det hen i Graesset. Il.alflob over i
Fo[aadskammerct med Tendslikkcrne os vi sik hiem som vi kom
ud.



Ved Amagers Sydvest Kyst

En dag tog Far, Andersen ogj€g og pakkede en hel Masse Sager
sammen og tog vore Cykler, vi sagde Farvel til Mod€r og kortc
hutig ud af Taarnby, og om store'frEer og brede Gaarde. Kv€get
gik paa Marken og Kornet var hostet, saa korte vi ind gennem en
Skov, vi svingede orn ved en Mindesten afSkovens Beplanter og
korte ned til Straaden, kastede Cyklern€ og rejste vort Telt, da det
var gjortjog vi af Klademe og sprang i Vandet, det blev et dcjlig
Bad. Lidt efter gik vi op og spiste. Lidt efter gik vi op i Skoven.
Da vi kom ud i Kanten greb jeg 2 Gr€n€ og en Pind og opstillcde
dem hende ved Tellet. FIer sad vi og snakkede en god Times Tid.
Far sagde vi maa straks gore Forberedelser til i Nat. Kristian du
vedjo godt hvor der der ligg lidt lort Tang sagde han til mig.
Bring det sa4 jeg lovede atjeg hurtig skulde vere tilbagc, jeg gik
derpaa langs Strandbredden langt vek, men der var intet Tang, jeg
gik tilbage og sagde der ikke var noget. Om Aftenen gik vi op i
Skoven, og naesten hele Skoven igennern. Saa gik vi hjcm Klok-
ken var I I Stykker, vi gik i Seng med det samme d.v.s. a1 vi gik
ikke i Seng men i vort Leje, vi sov godt hele Natten og nrsle
Morgen pakkede vi samnen og korte hjem til Taarnby paa Cyk-
leme.
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5 Ullerup-piger prl stranden ved Kongelunden i 1940'crne. Fra
venstre: Anna. i:lse. og Ella Nielscn, Anne-Lise Petcrscn, I-lva 08
cn ukendt.

Arbej dct

En varm Eftermiddrig gikjeg ovcr ti l  Ralfog Egon, og da.jeg kom
derhen kom Grqthe og spurgte om jeg viide have Arbejde i Mar-
ken og det sagdc.jeg ikke nej t i l . Jeg gik derpaa ind ti l  I lall og
Iigon. vi lagde I' laner om hvad vi skuldc bruge Pengenc ti l . og om
meget andet. Dagcn gik hcnd. N&ste Morgen KJ. 8 stimlcdc Ralf
I lgon og.jeg sammcn ved Groftcn. Grcthe kom ikkc lbr hun sor',
og jag maatte op for at vagge hendc. Saa travede vi hcnd af Vejen
i vore slorc l rtrsko. I)a vi kom hend paa Ladegaarden. blev vi
scndt ud paa Markcn og vi plukkedc.lordb&r i Massevis. og vi
behsvede ikkc at blive suitcn lbr saa tog vi lbr os al l lcttcrne. Nu
lakkede det af Middag, og vi f ik Lov at lobe hjem og spiso og dct
gjordc vi. Jeg skuldc lorst have lidt derhjemmc, da vi havdc spist
fikjcg cn l laske Ol mcd. og vi spirntc alt hvad Rcmmcr og'fo-j



kunde holde. Snart arbejde(de) vi igen flittig. Bondekonen kom
ogsaa med Kaffe og Brod til os, og saa arbejde(de) vi igen, fra den
ene Ende af Marken til den anden arbejdede vi. Om aftenen blev
der kaldt paa os og vi 1og Bakkeme med ned til Vognen som korte
dem til Ladegaarden. Vi gik ogsaa op til Gaarden, og ind i Laden
og faa regnet ud hvor mange Penge vi skulle have, her stod store
Kasser Grondsager og andre Frugter. Saa fik vi vor Lsnd udleve-
ret, og gik straaleglade hjem med den store Pengesum, og den sto-
re Lond tog jeg med til Jylland €t Par Dage eftcr og kobt€ flere ra-
re ting, blandtandet en Kniv.

Prestefelledevej set mod Tarnby kirke og med Lergravene i for-
grunden i 1930 erne.

I Taarnby

En Dag kzrte Egon ogjeg med vore Hjul ud afTaanby det be-
gyndte at st€enke lidt, men vi korte fremad hele Tiden. Da vi havde
korl et godt Stykk€ uden for By€n ( fortaltejcg) atjeg skulde til
Jyliand i Morgen, han blev lidt forbavset ved at hore (det) men saa
begyndte vi at ksre igen. Det varede ikke l?enge for vi var i Fodc-
byen igen. Ralf, Egon ogjeg opstillede el Cirkus og begyndle at
trene. Vi morede os nresten i en halv'fime. Ralf og Egons Moder

August 1997



belalle 5 Ore for at se os spille og det raslcdc allerede i Kassen, vi
sad og lagde Planer om hvad vi sku)le spillc. Og vi bcgyndte at
bygge et prent lille IIus. Om aftenen gik vi ind i Husat. lukkede
Doren og trtndte et lille Lys, vi hyggede os ordentlig. I{alfog
Egon spurgte om hvornaar 'l oget ksrte, og dc spurgle om hvilk€n
Sogn, By, Amt, Kummune o.s.v. jeg skullc t i l  og saa snakkcde vi
om nogel ande1, ikke hojrostet men svag snakken, for cllers kunde
Ralf og Egons lioroldrc hore det, Lidt efter blev der koldt paa
mig, jeg brod op fra Scdet og krob ud afder lille l.lus og pilede
afsled hjem. Kuffcncn var pakket og alt rcde til Rejsen.

Kdstian Jcnscn og hans klassekammerater pA TArnby skolc i
1930'crnc. Krislian star i bagerstc rekke som nr. 2 lia hojrc

PA Irl lRIl l I JYLI.AND

Rejsen 1933
En Morgen sbd jcg op KI 5 og vi skulde mcd l'oger Kl 9. Jeg tog
min Ovcrals paa og begyndtc at glardc mig ti l  Rejsen titJylland.
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Jeg gik ud paa Vejen og saa elier Vognen. Saa kaldte Mor paa
mig, ogjeg lob ind og fik mit ny Toj paa og saa varjeg reiseklar.
Far og Mor fik sig ogsaa Fardig og saa kom Bilen og hentede os,
og Ralfkom ior at hilse mig Faryel. Og saa korte Bilen til I-Iove-
banegaarden og (vi) kom i Toget og 3 Minutter efter korle Toget
til Roskilde. Jeg sad ved Vinduet og saa paa de smukke Landska-
ber. 2 Timer efter sad vi paa Fergen og saa ud paa det vilde Store
Belt. Far og mig gik rundt paa Fergen og saa paa alting. Inde i
Kah)'tter var en Spisesalon som vi gik igennern. Da vi naaede
Fyn, steg vi ind i Toget og k-orte over Oen her var ikke nog€t ser-
ligt at se, og det varede ikke lange for vi sad paa Lille Blelt og her
var ikke saa meget at se som paa store Billt, snart sad vi Togel og
havde en ordentlig Farl paa efter Vejle St, da vi kom her gik vi
sammen med Farbror Scmidt rundt i Byen, da vi havde det en god
Times Tid k@Ite vi til Vork og fik noget at spise og morede os paa
bedste Maade.

Mborg Amt

Dajeg var kommet til Kvols fikjeg noget a1 spise. Bagener gik
Henning Niels Kristian ogjeg ned tiJ Havnen og da vi havde lagt
og krydset rundt paa Fjorden et godt Kvarters Tid sejledc vi ind til
Engen og blev der en Stund, da vi skulde til at se.jlc kom en Drcng
lobende, og da vi havde sejlet et lilte Stykke lia Lard raabte han,
lad mig komme med, nu kendte Henning og Niels Kristian det var
Poul, nu var han heh ude paa Sandel, lad mig komme med raable
han paany, nej mabte Niels Kdstian og Henning roede godt til,
sn:Lrt gled vi ind i Havnen, og da Baaden var bundet gik vi op til
I-Iuse1. Og vi sad snart i Familiekredsen og en god Sommertale gik
mellem os tre Drenge. Tilsidst gik vi i seng. Far og Mor skuldc
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helt op paa Bakken for at kome j Seng hos min anden Bedstemor.
Vi sov godt hele Natten paa Loftet.

al

En Sommereftermiddag i 1935 gik Gunnar og.jeg op til Kobman-
den paa Kvols Bakke og kobte en Flaske Ol. Gunnar sagde, ska vi
& go op ie Skov.jo sagdejeg, og d€t giorde vi. Vi gik slraks hen
til vor Fold, trak Oltolden op og delte Indholdet afFlasken.Den
var gur, sagde Gunnar og slog sig paa Maven. Nu blev vi Nod til
at gaa for der var saa mange Myg og Taarnfluer. Gunnar lob hurlig
forbi Jens Hanses Hus og han skulde have fat i Gunnar. Nu gik vi
hen til Kobmanden med @lflasken og afleverede den. Da vi nu
kom ud paa Landevejen, lob vj op afden sandede Skrrent og hen
til Georgs guleror og spiste et Par Stykker, og saa gik vi hjem

En side fra dagbogen, hvor Kristian har tegnel Kvols og omegn.
Kvols ligger nord for Viborg ved IJjarbek ljord
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Hvis du har billeder, oplysmnger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460s4s

AsNn'lcstlo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pA Kastrupgardsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Plydsen, Amager Standvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
Abent: Lordag og sondag 13-17


