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FFt)0mmeilene
Sommerf'ericn stir for doren, og

alle glieder sig. Mange born og
voksne skal afsted, nogle pe char-
terfarie andrc vil miske nyde 1'e-
riedagene i Danmark.

I dag cr det en [aturlig ting at
komme af stcd i skoleferien med
lirmilien. Mcn sidan har det ikke
altid veeret. Indtil l'erielovcn blev
vcdtaget i 1938 havde ingen ar-
bcjdsiagere re1 li1 at holde fcric,
dog kLrnne de hojcst placerede
embedsmend fra 1910 fi en mi-
neds fcrie, mens de lavest range-

rede kunnc fi 14 dagc. I.erieloven
lia 1938 gav for forste gang arbej-
dernc rct til to ugers lerie med
lon.

Dri udilug(.
Men l-or 1938 kunne der blive

tid og rid til udflugter.
Kaj Olscn fra Glasmager€kler-

ne i Kastrup fort@ller folgende fra
sin bamdom omkring 1. Verdens-
krigl
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Fanilien Fuchs fra Kanr p et ?d wlltst til Saltholn i 192 L

Del kunne ske, al de voksne tdlte
sammen og hler enige om eh f@l-
les tur til Saltholm med frokost-
karven sondag formiddag, - eller
til Remissen, en lille skov der hvor
lufihavnen nu ligger, eller andre
steder hen. Menfzllesfor dct hele
raL at man slog sig sammen, -
ogsd ndr man kom hjem igen, -
det kunne r@re privat eller del
kunhe v@re i Sanghoven, - og vi
born var ollid med, og vi morede
os godt.

En dag, vi sa hen til med stor
glede, var Tivoli-turen, soth altid

.fundt sted, nir Tivoli dholdt.lb-
riefest.

Del var modrenes dag, idet
m@ndene vur pd deres arbejde.
Sd snart m@ndene harde verel
hjemme til frokost kl. 12, modtes
alle modre og born, og sd ryadse-
rcde ri i samlel ttop ind til Au-
gustagdde, der tar sporttognens

EJier en .[or os sjelden spor-
vognstur n4ede vi./iem til Tiroli,
hvor vi indlog den medbrugle fro-
kost, og sd gik del los ned.forly-
stelserne, hrortil ri io havde /i:rie-
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billetter, imedens md.lrene drak
k4ffe-

EJier at have opbr gt fribillet-
terne og etehtuelle lommepenge,
,'\@ret haven rwtdt mindsl 50 gan-
ge, plaget mor om en ekstra lur i
et eller antlet, - og for t^'rigt eJier
dl ha.re horet os dejligl, - be'
g)ndle ri a[ finde sammen fot
hjemturen.

Kl. 17.00 skulle i :tfi uden.lbr
Tiyolis indgahg, hror skovtognen
.')enlede pA os, og i den korte vi sA
hiem lil Kastrup. Skowognen var
i forvejen bestilt som en overra-
skelsefor os born.

En deilig dag var til ende.

Dd 9cnplng
Otto Knudsen fort@ller om lbr-

ste gang hans far fik ferie efter
den ny lov i 1938:

Det var ogsi me s i boede pd
Llojskole Alle, at vi beg/ndte at
campefe.

For forste gang fk arbejderne
nulighed ./6r at holde 8 dages fe-

e samleL og det skulle fejrcs
med en ge i leh oppe wd K11lh1t-
se i Hornsherred sammen med fit-
sler, onkel Hans Christiak og
Kelty.

Det lcrevede mange forberedel-
ser, .for .ri havie jo ihtet lejtud-
sty. Teltet ble| kobt i "S@kke-
lagerel" pa Sct. AnnP Plqds. del
var lungt, med solide tftPslcenger,

fru dbningen dfTdnby Canping wd Amdget Str ndyej i 1966. Canpingpladsen blev
htkket igen eJier nogle fd At
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der blev samlet med rormulJLr aJ
tykt messiilg, og del haNde inge/l

fast bund, kun en indhojet gtPS-
kanL og det var sd meningen, al
man skulle lade tlet e^^tra uruler-
lag afravntlug gir ud oter.

Kokkengreiet var plukket ud aJ
skabene derhjemme, og primus-
apparater havde vijo iJbrvejen.

Vi soy pd dynebek.pk, der bler

fyldt med ho, som vi./ik hos Niels
Nielsen, der ejede den gard, vi
teltede ved.

fi md \'@/e kommel dcrop i bil,

for jeg kan huske, at .ieg haNdc
bes','ter med at forestille nig,
hvordafi det egentlig kunne lade
sig gore, at legge en vei henover
en rekke ponlo er, som dengang
ulgjorde broen over Roskilde
Fj or d |e d l'' r e de r i kr s L] n d.

Teltstengerne wtldte en del be-
svter, Jbr efter deres lange, lorre
ophold pA teltlageret havde de nu
ttukket .litgtighed og var blevel
lidt tykkere end de rormttlJlr, der
skulle sumle dem, men da lom-
meknive og fngerferdighed hat-
de kldrel de sag, haNde ri e
deilig tid ned besog pd bonde
gArden, lur med heslevogn til
Nordskoten, badnil1g, og jeg op-
lewde mit unge lirs /orste seil-
tLt - fra trJlhuse til Lyn@s - oven
i kobel med sd megen sogang, dt
jeg folte mig nodt til at lobe.fra

side til i\i.le af den .liskek tter,
der sejlede os, Jbr pi den mtitle
at sorge for, dl den hojeste side
blet tynget ned pd plads i Nandet
igen!

Turen lil Kulhuse blet indled-
nillge til ange drs cdmpifigli\)
bide medfar og mor, senere med
jevnaldrende kdmmeraler og
endnu senere med min egenJami
lie.

Kolonl
En mulighed for bornene i

Timby Kommune var at kommc
pi kommunens kolonicr, dcn for-
ste i Grcna "Solh)4ten", blev ind-
viet i sommeren 1938.

Tenby Kommune ejer i dag to
fcrickolonier, Solbrinken i Tra-
neknr pA Langeland og Solkro-
gen i Cedser pi Falster. Pa disse
kolonicr tilbyder kommunens
skolcr 10 dages sommerf'erieop-
hold, prima:n lirr elever pd 4. - 6.
klassetrin.

Skoledirektor V. Geltjng fotal-
te i "Hjem og skole" 1980 1'ol-
gende om kobet af "Solbrinken'.
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Ilq ftolonl pd kcngelcnd
Del er |ist almintlelig bekentlt,

at Tarnby kontnunes kolonier -
Solkoktnierne, der alle er dejligt
beliggentlc - er tlidl lenlnelig
grundigt nel. Ikke i lige hoj gtttd,
nahlrliL.yis, men nedslidle er de.

Ydcrmere er der vanskelighecler
med al /Lt den fuagt pd Jbde igen.
Ikke kun af okonomiske grunde,
men ogsti al helt andre drsager,
som jeg her skal gd let henot'et:
Fredningsproblener, udlob ul le-
iekontrakler .fbr gruntl, "irulc-

l)ct er derlbr med stor glcedc,
Hjem & Sble kan Jbrta.lle sinc
l@sere, at en ky dejlig kobni er
wd 0l \r@re en redlilel.

Ny. 0g dog.
Bltgningen er nenlig ikke nS,,

kontnunen har kobt en lidt elthe
2-etages hygning pi Langclund,
an hygning, der hidtil htu htrsct en
hutlepension. Ho\jcdb)gningen
tunner 589 veldisponercde kvr-
drulmeter (helaf 151 la'ulrume-
lcr k&lder), hvortil konncr en
unneksbygning mecl 194 cktgelnat-

Bygningen ligger pd en rcgulter
g nLl pat 10.600 h,u&olmeler.

Il)'gningene kan huse co. 50
eleyer og 5-6 ledere. Elevcrne vil
hlire fordelt i 2, l og 6 mauls te-
relser, alle lyse og lenlige og
munge med egen vask. l)cr.fintles
cn sbt deilig spise- og ophold.t-
ithte tdmt et par minclre opholds-

Den ny kobni heses aflerc$taben, 19u0.
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og megel fiete- Herlil kommer
muligheden for ekrhtrsioner lil
Sydfyn, Tiisinge, Thuro, Aro o.s.v.

Ligger den ny koloni for langt
vPk? Jeg Irct del ikke. Godt en ti-
mes logtur, derelier en overktm-
melig sejltur pa ca. hahanden
lime, og mdn er i Lohals, htorfra
der hlot er 3-4 km lil kolonien.

Leserne vil mdske rynes, dt.ieg
hur svunget mig_/br hojt op, et_lbr
begeJstret.

Mdske. Men sd fieget er gh)et, al
alle - politikere, lerere, embeds-
mend og mange andre - der har
sel kolonien nLt her i den isla d-
s@ttelsen, har vpret begejstrede.

vordan md del sit ikke blive, nar
den er klar til ihruglagning?

Og det er den ca. til maj n@ste
ttr - lidt alh@hgig af Ninteten,t
wj/. Det ril sige, at vi i l98l kun
have sdvel sommerleriehold som
lejrskolehold derowe - og sA mit
vi lil den tid hore .fi'a de mange
elever og lerere, der lerer kolo-
hieh at kende i funktion om begej-
slrihgen rar rimelig eller ej.

.leg er ikke bangefbr dommen.

Lokalhistorisk Samling har haft
10 erhvervspraktikanter fra 8 klas-
se pA besog, I-ea Bruun lia
Kastrupgirdsskolen og Marie
Svcndsen fra Korsvejens skole. Vi

bad dem om at lbrtelle, hvordan
de skulle tilbringe deres sommer-
ferie i ir .

hea Bruun
Korsvejens skole 8 a

De sidste /itc .fem Ar h0 jeg i
hver sonnnerfcrie vairet pa cam-
ping i Italien sammen med min.fit-
milie. I dr korcr |i, som ri plejcr,
sytlpi. Denne gang skul vi fbrsl lil
Ungarn, ht'or'vi skul modes med
min mors ku.rine og hendes.fami-

Turen derned lager ca. ll imet
i bil og tued./izrge. I/i korer nem-
lig til Gedscr.litrst, hvorrta vi lu-
ger ftErylen lil Rostock DerJiu ko-
rer |i sit t'idere hed gennem Tysk-
land. Vi hat rr.tlgt at kore det me-
sle af tulen om natten, fordi mine
soskende og.ieg sd kan sot'e det
meste aJ rel et|.

Min mor koer nogle gange til
ftzrgen, men ellers er det min .lir,
som sldl for al kore tuten med
min mor som ndvigator og korl-
holder. Han klurer Jbr det mcsle
l ren uclen pu se, men det skcr
ogsd, at han lagcr sig en lw pti
ombing 20 min. DereJier er han

/i,isk og koreklar igen, men ri got
en del stop .fbr at kobe kal/L og
chokolade, "-1t han hat nogel dt
holde sig i gung pd.
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Yi ankonmer om .fitrnti&lagen
til den cdnpingpluds, hvor vi har
resen'erct plads. Nir ntan ktn-
mer i industriferien, kan det hur-
tigt blive sv@rl d.fA en god plads.
da mange bestillet nellem et halvt
og et helt lrr.fbrud. Efter ankom-
.:itetl sldr ri vorcs lell op og pakker
det mest nodven.lige ud. Lulina-
drasser, compingbot'de og slole

for lor til at venle i bilen. De bli-
|er forst pakkel d, ndr vi har v@-
ret en lur ved poole og hal.fiiet
hrilel godl ltd.

I 10 tlage skal ti ligge wd Bal-
laton soen, for ti korer videre lil
ltalien. Endn har vi ik*e fundcl
ud afprcecis hvor i ltalien, vi skql
til, men som regel ender vi ved
Garda soen. Der har ri en slags
stamcampingplads, som Ni render
tilbage til Ar elit itr.

Indtil |idere el det pldnldgt, al
fi sknl prow nogel yt iar, men
sadan har del vrrel .[or. I ltdlien
skal \ji tilbringe resten afvores Ji:-
rie, som i ult cr pa onlcring 3
uger.

Grunden til al rejser, som vi
gor med telt og bil, er .tt ri kan ho
hvor vi hor lyt;|, og nAr vi ha/ lysl.
Ilris ri Nil hiem noget .for. er del
bare al pukke sannten og kore.

Vores firier gur oftest med u[-
slapning og hygge det mesle df li-
den- Derudover besoger vi ogsa

de skrbyeL so vi er inaerheden
al eller nogle af de kendle sever-
digheder. som nan ikke kan und
gd dt stode pa.

Ferien er noget |i ser frefi til
hre Ar, og som vi glader os
ut'olig meget til.

Illqrle Spendsen
Korsvejens skolc 8.a

I min sommer/erie lager min
mor og jeg pd ferie til udlandet i
cd. en uge. Vi tager ofte pd en
slugs campingferie hed hus. Det
tdger ca- et dogn al rejse med
hussen, det konmer sehtJblgelig
an ph, hvor langt ndn tdger hen.
Man korer bade on dagen og om
ndllen. Om nalleh hlirer s@derne
lugt ned, sA men kah ligge ned og
sor)e. NAr man komficr /i'em lil
cdlnpingpladsen, .finder guiden
ens telt, hror der er koleskab,
gasblus, gtyder, luftmadrasser el-
ler dromnesenge. Vi klrn godt lide
at rejse pa den mide. fortli man
kommer til al snakke ed dndre
mennesker. Det er hyggeligere
end charterrejser.

Vi plejer ikke ul luge lil sbrhy
cr, men i dr har vi valgl al lage lil
Pafis sammen ,neal nin n|ors ren-
ihde i l0 dage med transporl. Del
er sd ogsd som campingferie. Vi
skal bo lidt udeh.l Paris pA en
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lille a i Shenen. Sd ril Ni selN tdge
ind til Paris, og se seyerdighe-
der.

Vi vil ogsi tage pd en tur med
reiseselskabet til Mo els HNe.
Det gleder jeg mig til.

Reslen af firien slapper jeg aJ
leser en masse boger og hygger
mig ed mine reninder.

I de smd klasser tog jeg ed
Korsvejens Skole, den skole jeg
gdt pd, pd fetiekoloni. Feriekolo-

nien rurer ca. 2 uger, hvor en
masse barn fra skolen og nogle
l@rere tager enten til Gedser el
ler Langeland. I gamle dage har
del r@ret de laftige born, der
skulle ".fedes op," det tog pd fe
riekoloni, men i dag gor bornene
Jet /.tr hvytens skylJ.

Del er meget rdrt at komme lidt
tek Jia foreldrene, og der kom-

el et s@rligl sammenhold mel-
lem bornene pi kolonien.

Hus[ af:
Glemmer du udftommer
Iftle I Jull mdned,

Dl snsler olle en
dgllg god son-
merlede,

Lea og Marie som wr i
pr ak i k p a Lo ltalhis ta is ll
Sanling 2403.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Tt'1 32 46 05 45

www.bibliotektaa rnby.dh
Klik pi Lokolhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slrcstsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen
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'' IKAEIFRIItrIP GILAS''
ADenr r lrscag nr sonoag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


