11. D E C E M B E R

TRUNDERUP
Nu er friluftsbadet åbnet. Der har ikke været vand i bassinet hele vinteren, kun et stort
hul. Men her den anden dag kom der vand i det igen. Vi kunne se det hele fra vores
have, som ligger tæt op ad friluftsbadet. I kan kan vel nok sagtens, har Kåre sagt, I kan
bare krybe under hegnet, så er I inde – helt gratis. Det ved jeg nu ikke rigtig, om jeg
tør. For hvis nu det blev opdaget. I gymnastiktimerne spiller vi ikke fodbold mere,
men skal lære at svømme i friluftsbadet. Vi får nogle rigtig ulækre bælter på, så vi ikke
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drukner, men det er ikke særlig behageligt. Jeg
synes, det går rigtig godt, for jeg er lige ved at
kunne svømme helt selv.
- Mor, må jeg cykle en tur til Trunderup. Det er
længe siden, jeg har været der sidst.
Mor gir mig lov, og sir, at det kan være at
Rasmus vil køre mig hjem, så vil hun gi’
aftenkaffen. Hun vil ikke blive urolig, hvis jeg
ikke kommer hjem til aftensmadstid.
Der er meget forskel på at være hos farmor i Trunderup og hos mormor i Hårby,
men rart begge steder. Hos farmor og farfar kan jeg godt lide, at det hele er så
gammeldags. De har ingen oliefyr, de fyrer stadigvæk i kakkelovn og der er ingen
badeværelse med varmt vand.
Da vi besøgte dem i julen, havde farmor lavet kiksekage, det smager bare så godt.
Mor mener, at det er alt for usundt, så det laver hun næsten aldrig. Ellers plejer
farmor at bage vandbakkelser og særligt farmors er gode, for hun kommer rigtigt
meget fløde i dem. Farfar har stadig to hunde, selv om han ikke ser så godt, og må gå
med stærke briller. En stor jagthund, som hedder Rolf og en lille gravhund, som
hedder Trine. Rolf har sådan et sødt hoved og dens ører er bare så bløde. Når den
bliver lukket ud, spæner den afsted ud i haven - rundt
og rundt om gården - det går godt nok stærkt. Når den
så kommer tilbage, står den tit og læner sig helt ind til
mig, og vil gerne klappes lidt. Selv om den er stor, er jeg
slet ikke bange for den. Sådan en hund vil osse ha, når
jeg bliver voksen. Jeg tror nok, at Ulrik bedst kan lide
Trine, men den er osse sød. Den må godt være inde i
stuen og hygge sig sammen med vi andre. Som regel
ligger den tæt op af kakkelovnen eller oppe på
chaiselongen, som farmor kalder sofaen. Rolf må ikke
være inde stuen, men skal være ude i bryggerset. Der
hører den hjemme, sir Rasmus. Det synes jeg er lidt
synd, sådan at gøre forskel på de to hunde.
Rasmus passer gården for farmor og farfar og der er
meget at lave, det sir' Rasmus i hvert fald selv, selv om
han har en ung karl til at hjælpe sig. Rasmus skal fodre
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fodres med grutning. Der er stadig 2 heste på gården, selvom jeg tror, det er den
eneste gård i Trunderup, der stadig har heste. Jeg plejer at drille Rasmus lidt og sir’,
at nu må han da se at få en traktor. Så griner han, og sir', at det er dejligt at arbejde
med heste, men måske skulle han tænke over det, når nu jeg siger det. Det skal være
en Fordson Major, det er de bedste, har jeg sagt. Rasmus grinte og sagde, at det
skulle nok passe, for det havde jeg jo forstand på. Så grinede han endnu mere.
Jeg kan godt li' hestene, selv om det er store dyr, når jeg står helt tæt på dem. De er
nu meget rolige, sir' Rasmus, Dem behøver du ikke at være så bange for. De er store,
men de er meget rolige og gør ikke en sjæl fortræd.
Der er ikke så langt fra Ringe til Trunderup, så cykleturen tager ikke så lang tid. Da
jeg cykler ind i gården, er det første jeg får øje på en rød traktor, og Rasmus stående
ved siden af den.
Han griner over hele hovedet.
- Så fik du alligevel overtalt mig til at købe en traktor. Er den ikke flot?
Jo, den er flot rød, men ikke en Fordson Major, som jeg havde foreslået Rasmus.
- Det er en Bukh, og den bliver lavet i Danmark. Det synes jeg, er en god ting.
Det kan godt være, at det er en god idé, at købe en dansk traktor. Men jeg kan nu
stadig bedst li’ en blå Fordson Major.
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Facts & kommentarer

RINGE FRILUFTSBAD - 1959

Vi boede lige bag ved
de tre store grantræer.
Så det var nemt at
snyde sig ind - hvis
man ellers turde!

Her boede Henning og
man kan se nedkørslen
til hans fars
blikkenslagerværksted.
I forgrunden pladsen
hvor vi spillede
fodbold.

Det gamle friluftsbad eksisterer ikke
mere - der er bare en bar grund. Ved
siden er der dog bygget en stor flot
svømmehal.
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