


3 .  D E C E M B E R

Vi rasler fastelavn

I dag er det fastelavnsmandag og vi skal ud og rasle, men der skete osse noget i går. 

Mor havde for nogle dage siden været i Fåborg og havde købt to fastelavnsris 
og to indianermasker af  pap til mig og Ulrik. Risene er nogle små grene, hvor der 
er hængt farvet papir og slik på. Jeg forklarede Ulrik, hvad det gik ud på. Vi skulle 
søndag morgen tage maskerne på og gå ind til far og mor i soveværelset og rise 
dem op.  
Rise dem op? Hvad er det for noget? havde Ulrik spurgt.  
Ja, banke på dynen med risene, så de vågner.  
Ulrik mente, det var noget underligt noget, men han syntes alligevel, det var 
spændende, da vi med masker på listede os ind i soveværelset i går morges.
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Mor og far sov endnu - måske ikke helt. Jeg havde lidt på fornemmelsen, at de 
bare lod, som om de sov. Så slog vi risene på dynerne og råbte, at de skulle se at 
komme op.  
Far gned øjnene og gloede på os.  
- Jamen, det er jo to indianere, hvad laver I her?  
-  Det er da bare os, sagde Ulrik og tog sin maske af.  
- Det er det sørme osse, jeg troede pludselig, vi havde fået indianere på besøg.  
Jeg ved da godt, at far med det samme vidste, at det var os, men jeg er jo osse 
meget ældre. Ulrik er jo bare et pattebarn endnu, selv om han altid mener, at han 
skal lege sammen med mig og Per. Det er bare så irriterende, altid at ha' ham på 
slæb.

Vi hoppede hurtigt op de varme senge til mor og far og puttede os ind til dem. 
Det er rigtig dejligt, selv om jeg måske er blevet lidt for stor til det. Da mor og far 
var stået op, blev Ulrik og mig liggende lidt. Vi kravlede helt ind under dynerne, så 
det blev helt mørkt. Så lå vi der i mørket helt stille, men pludselig sparkede Ulrik 
dynen af. Han kunne ikke få luft, sagde han. Det er rigtigt nok, at hvis vi ligger for 
længe under dynen, er det ikke så let at trække vejret.

Mor fik syet cowboydragterne, selv om hun ikke var meget for det. Hun havde 
noget hessian liggende og så syede hun noget Ulrik og mig kunne tage over 
hovedet. Det duer ikke, havde mor sagt, det kan ikke holde til noget, det er alt for 
løst, det et jo ikke rigtigt stof. Mig og Ulrik synes nu, det er blevet rigtigt fint, vi 
ligner da lidt nogle små cowboydere. Særlig Ulrik for han har osse sin David 
Crockket-hue på. Den er sort og har en lille hale bag på. Den er lavet af  noget 
plastic og ikke af  en rigtig vaskebjørn, det er jo bare en legetøjshue. Jeg har osse 
én, men jeg kan bare ikke finde den. Vi har taget vores indianermasker på, selv 
om de ikke helt rigtigt passer til cowboytøjet.

Vi står og stamper i jorden, for det er blevet rigtigt koldt - nu må Per godt snart 
komme, så vi kan komme i gang med at rasle. Nå, der er han med prærievognen, 
så holder den altså endnu.  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- Hvor skal vi starte, råber Per.  
- Vi går over til Gudrun først.

Gudrun bor lige overfor mejeriet. Hun er 
gammel krokone, for hun har haft Sallinge Kro. 
Da hendes mand døde, solgte hun kroen og 
byggede et lille hus lige overfor mejeriet. Vi 
besøger tit Gudrun, for hun er så flink, og så er 
hun den eneste i Sallinge, som har fjernsyn. Så 
hvis vi keder os lidt en eftermiddag, går vi tit 
over til Gudrun og ser Børnetime. Så sidder vi 
på gulvet foran fjernsynet og ser på skærmen, 
hvor et ur viser, hvornår Børnetimen skal 
begynde. Vi ser tit Andy Pandy, men osse tit 
Jørgen Clevin. Han kan lave alt muligt i pap og 
papir - han klipper og klistrer og det bedste er, at 
vi tit kan lave det samme bagefter. Sidste gang 
viste han, hvordan man får en cykel til at lyde 

som en knallert. Man sætter bare et stykke pap fast ved baghjulet, så det flapper 
ind mod egerne, og når man så cykler, lyder det næsten som en knallert. Jeg kunne 
bare ikke prøve det bagefter, for jeg har ingen cykel - endnu.

Så står vi uden for Gudruns dør. Hvem skal begynde, for vi skal jo synge noget, 
vi må ikke bare rasle. For det er noget værre tiggeri, sir' mor, og det vil hun ikke ha'  
- Du begynder Per. 
- Nej, det skal du.  
- Vi tæller til 3, så begynder vi.

“Boller op  
       Boller ned  
       Boller i min mave 
       Hvis vi ingen boller får 
       Så laver vi ballade”
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Mor har lagt 2 femogtyveøre i hver af  vores bøsser, for så vi har noget at rasle 
med.  
Gudrun lukker hurtigt døren op  
- Nej, hvem har vi her. En flok cowboydere. I gør mig helt bange. Men hvem er  	
I? 
Vi siger ingenting.  
- Jeg kan altså ikke gætte, hvem I er, sir' Gudrun og kigger på os.  
- Det er da bare os, sir' Ulrik, og tar' sin maske af.  
Åh, det lille fjols, hvorfor skal han ødelægge det hele.  
- Nej, er det jer - det ku' jeg slet ikke se, hvor er I flotte, kom nu ind i varmen, det 
er alt for koldt at stå herude i kulden.  
Vi kommer ind i Gudruns lille varme stue, her er så hyggeligt.  
- Det er rigtigt dejligt sådan at få besøg af  jer, sir' Gudrun, nu skal I bare se.  
Så kommer Gudrun med en fad fyldt med fastelavnsboller, de ser godt nok lækre 
ud. 
- Ta’ nu en, sir' hun. 
Uhm, de smager godt.  
- I skal da osse ha' en sodavand, sir Gudrun og kommer med 3 Messinaer.  
- Har I selv lavet jeres prærievogn, spør' Gudrun, og kigger ud af  vinduet. Den er 
rigtig flot.  
Vi nikker, for vi kan slet ikke snakke med al den mad i munden.  
Da vi har spist bollerne og drukket sodavanderne, tager Gudrun sin pung frem.  
- Jeg regnede jo nok med, at I kom, så her har I lidt til jeres bøsser, sir' hun og 
lægger en krone i hver af  vores raslebøsser.  
En krone! 
Det er mange penge. Jeg tror, at Gudrun godt ka' li' at få besøg af  os.  
Men vi må videre.  
Vi gir' Gudrun hånden og bukker og siger mange tak og snart er vi ude i kulden 
igen.
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Det var kun Gudrun, der havde fjernsyn  

- men at få ét, var en drøm for mange, men det var meget dyrt.

Som I kan se, blev der eksperimenteret med alle mulige 
“forbedringer” af  fjernsynet fx linjefrit fjernsyn. 
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Fjersynet kom først til Fyn i 1955, da sendemasten i Sdr.Højrup blev rejst.

Tryk her og læs en artikel om Hanne Sommer.

Og så var der jo lige de søde speakerpiger!

http://www.peterlehrmann.dk/wp-content/uploads/2017/11/hanne-sommer.pdf
http://www.peterlehrmann.dk/wp-content/uploads/2017/11/hanne-sommer.pdf
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Og hvad kunne man så se i fjernsynet?

1954

1955

1956

1957/1958


