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PeAmager1932
En Sommemorgcn
daRalfEgonogjeg gik til voresLIulehavde
Ralftagetsin Pibcmedog vi sadiHulen og rog.Ralftakkedemig
jeg rygepaadencn
lbr detvar mig dergavhamden,og saamaatte
Stund,og udepaaMarkenosregnede
det,menHulcnvarVandtet.
Egonfik ogsaaLov at rygepaaI{alli Pibe.Vi sadi Hulenog
om Oplevelser,
hvorvi skulleskafl'eT&ndslikkertil
snakkede
Baaleti Aftenog om RejserellerUdflukter.Da Regnvejret
klaredc lidt slukkedcRalfPiben,og vi traskede
dc 40-50m hjemefter,
og seat faanogetat spise.

I TaarnbysEnge
vi havdelige drukketKaffcog vi moredeos
En varmSommcrdag
gcvaldig.Lidt eftcrgik vi overpi Engen.Svendog RalfbarJohn
mcdensEgonogjeg gik vedSidenal Vi gik overpaaer O oml'agnetaf Siv og Ror.Johnblevlagti Gresset,og vi andresamlede
tort kvasog Traei langTid, vi sprangfra deneneO til denanden.
Tilsidstfaldtjegi et Vandhul,
ogjegtogmin Skoafog lod Solen
tonc den.Nu tendtevi et lille Baalog nsd Varmen.Da Baaletvar
slukketgleb Svendom et Rorrykk€dedetovcr,tlendtedetog rsg
paaat faaet Hul paavor O udffldt. Og vi
det.Vi arbejdede
brendteflerc Baalinu.RalfSvendogjeg skuldenu til at arbejde.
EgonskuldepassedensygeJohn.Vi andretre skuldclangtud paa
Engenog findeBr@nde
til nEstcDag,lidt efterkom vi hjem
(med)Favnenfuld. Vi kastede
detheni Graesset.
Il.alfloboveri
Fo[aadskammerct
medTendslikkcrne
os vi sik hiemsomvi kom
ud.

Ved AmagersSydvestKyst
En dagtog Far,Andersen
ogj€g og pakkedeenhel MasseSager
sammen
og tog voreCykler,vi sagdeFarveltil Mod€rog kortc
hutigud af Taarnby,og om store'frEerog bredeGaarde.
Kv€get
gik paaMarkenog Kornetvarhostet,saakortevi ind gennemen
Skov,vi svingede
ornveden Mindesten
afSkovensBeplanterog
kortenedtil Straaden,
kastede
Cyklern€og rejstevort Telt,da det
vargjortjog vi af Klademeog sprangi Vandet,detblevet dcjlig
Bad.Lidt eftergik vi op og spiste.Lidt eftergik vi op i Skoven.
Da vi kom ud i Kantengrebjeg 2 Gr€n€og enPindog opstillcde
demhendevedTellet.FIersadvi og snakkede
en godTimesTid.
Farsagdevi maastraksgoreForberedelser
til i Nat.Kristiandu
vedjo godthvorderderligg lidt lort Tangsagdehantil mig.
Bringdetsa4jeg lovedeatjeg hurtigskuldevere tilbagc,jeg gik
derpaalangsStrandbredden
langtvek, mendervar intetTang,jeg
gik tilbageog sagdederikkevarnoget.Om Aftenengik vi op i
Skoven,og naesten
heleSkovenigennern.
Saagik vi hjcmKlokkenvar I I Stykker,vi gik i Sengmeddetsammed.v.s.a1vi gik
ikke i Sengmeni vort Leje,vi sovgodtheleNattenog nrsle
Morgenpakkedevi samnenog kortehjemtil TaarnbypaaCykleme.
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En varmEftermiddrig
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gik
hcnd.
N&ste
Morgen
KJ.
8
stimlcdc
Ralf
megetandet.Dagcn
Ilgonog.jegsammcnvedGroftcn.Grcthekom ikkc lbr hun sor',
og jag maatteop for at vagge hendc.Saatravedevi hcnd af Vejen
i voreslorc l rtrsko.I)a vi kom hendpaaLadegaarden.
blevvi
paa
plukkedc.lordb&r
ud
Markcn
vi
i
Massevis.
og vi
scndt
og
behsvede
ikkc at blivesuitcnlbr saatog vi lbr os al llcttcrne.Nu
lakkededet af Middag,og vi fik Lov at lobehjemog spisoog dct
gjordcvi. Jegskuldclorst havelidt derhjemmc,
da vi havdcspist
fikjcg cn llaske Ol mcd.og vi spirntcalt hvadRcmmcrog'fo-j

vi igenflittig. Bondekonen
kom
kundeholde.Snartarbejde(de)
vi igen,fra den
ogsaamedKaffeog Brodtil os,og saaarbejde(de)
vi. Om aftenenblev
eneEndeaf Markentil denandenarbejdede
derkaldtpaaos og vi 1ogBakkememednedtil Vognensomkorte
demtil Ladegaarden.
Vi gik ogsaaop til Gaarden,
og ind i Laden
og faaregnetud hvormangePengevi skullehave,herstodstore
KasserGrondsager
og andreFrugter.Saafik vi vor Lsnd udleveret,og gik straaleglade
hjemmeddenstorePengesum,
og denstojeg
re Londtog medtil Jylland€t ParDageeftcrog kobt€flererare ting, blandtandet
en Kniv.

Prestefelledevejsetmod Tarnbykirke og med Lergravenei forgrundeni 1930erne.
I Taarnby
En Dag kzrte Egon ogjeg medvore Hjul ud afTaanby det begyndteat st€enke
lidt, men vi korte fremadheleTiden.Da vi havde
korl et godt Stykk€udenfor By€n ( fortaltejcg) atjeg skuldetil
Jyliandi Morgen,han blev lidt forbavsetved at hore (det)men saa
begyndtevi at ksre igen.Det varedeikke l?engefor vi var i Fodcbyen igen. Ralf, Egon ogjeg opstilledeel Cirkus og begyndleat
trene. Vi moredeos nresteni en halv'fime. Ralf og EgonsModer
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belalle5 Ore for at seos spille og det raslcdcalleredei Kassen,vi
sadog lagdePlanerom hvad vi sku)lespillc. Og vi bcgyndteat
byggeet prentlille IIus. Om aftenengik vi ind i Husat.lukkede
Doren og trtndte et lille Lys, vi hyggedeos ordentlig.I{alfog
Egon spurgteom hvornaar'l oget ksrte, og dc spurgleom hvilk€n
Sogn,By, Amt, Kummuneo.s.v.jeg skullctil og saasnakkcde
vi
om nogel ande1,ikke hojrostetmen svagsnakken,for cllerskunde
Ralf og Egons lioroldrc hore det,Lidt efterblev der koldt paa
mig, jeg brod op fra Scdet og krob ud afder lille l.lusog pilede
afsledhjem. Kuffcncn var pakketog alt rcdetil Rejsen.

Kdstian Jcnscnog hansklassekammerater
pATArnbyskolc i
1930'crnc.Krislian stari bagerstcrekke som nr. 2 lia hojrc
PA IrllRIll I JYLI.AND
Rejsen 1933
En Morgen sbd jcg op KI 5 og vi skuldemcd l'ogerKl 9. Jegtog
min Ovcralspaaog begyndtcat glardcmig til RejsentitJylland.
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Jeggik ud paaVejen og saaelier Vognen.SaakaldteMor paa
mig, ogjeg lob ind og fik mit ny Toj paaog saavarjeg reiseklar.
Far og Mor fik sig ogsaaFardig og saakom Bilen og hentedeos,
og Ralfkom ior at hilse mig Faryel.Og saakorte Bilen til I-Iovebanegaarden
og (vi) kom i Togetog 3 Minutter efterkorle Toget
til Roskilde.Jegsadved Vinduet og saapaade smukkeLandskaber. 2 Timer efter sadvi paaFergen og saaud paadet vilde Store
Belt. Far og mig gik rundt paaFergen og saapaaalting. Inde i
Kah)'tter var en Spisesalonsom vi gik igennern.Da vi naaede
Fyn, stegvi ind i Toget og k-orteover Oen her var ikke nog€t serligt at se,og det varedeikke lange for vi sadpaaLille Blelt og her
var ikke saamegetat sesom paastoreBillt, snartsadvi Togel og
havdeen ordentligFarl paaefterVejle St, da vi kom her gik vi
sammenmed FarbrorScmidtrundt i Byen, da vi havdedet en god
Times Tid k@Itevi til Vork og fik nogetat spiseog moredeos paa
bedsteMaade.
Mborg Amt
Dajeg var kommettil Kvols fikjeg nogeta1spise.Bagenergik
HenningNiels Kristian ogjeg ned tiJ Havnenog da vi havdelagt
og krydsetrundt paaFjordenet godt KvartersTid sejledcvi ind til
Engenog blev der en Stund,da vi skuldetil at se.jlckom en Drcng
lobende,og da vi havdesejletet lilte Stykkelia Lard raabtehan,
lad mig kommemed,nu kendteHenningog Niels Kristian det var
Poul, nu var han heh udepaa Sandel,lad mig kommemed raable
han paany,nej mabteNiels Kdstian og Henningroedegodt til,
sn:Lrtgled vi ind i Havnen,og da Baadenvar bundetgik vi op til
I-Iuse1.
Og vi sadsnarti Familiekredsen
og en god Sommertalegik
mellem os tre Drenge.Tilsidst gik vi i seng.Far og Mor skuldc
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heltop paaBakkenfor at komej Senghosmin andenBedstemor.
Vi sovgodtheleNattenpaaLoftet.

al
En Sommereftermiddag
i 1935gik Gunnarog.jegop til Kobmanden paaKvols Bakke og kobte en FlaskeOl. Gunnarsagde,ska vi
& go op ie Skov.jo sagdejeg,og d€tgiordevi. Vi gik slrakshen
til vor Fold,trak Oltoldenop og delteIndholdetafFlasken.Den
var gur, sagdeGunnarog slog sig paaMaven.Nu blev vi Nod til
at gaafor der var saamangeMyg og Taarnfluer.Gunnarlob hurlig
forbi JensHansesHus og han skuldehavefat i Gunnar.Nu gik vi
hen til Kobmandenmed @lflaskenog afleverededen.Da vi nu
kom ud paa Landevejen,lob vj op afden sandedeSkrrentog hen
til Georgsguleror og spisteet Par Stykker,og saagik vi hjem

En side fra dagbogen,hvor Kristian har tegnelKvols og omegn.
Kvols ligger nord for Viborg ved IJjarbek ljord
,{ugust1r97
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