
Tirsdag 19. juni 2012
En meget aktiv og hyggelig dag. Drengene sov til kl. 8, var friske og udhvilede. Begge(!) spiste havregrød 
(”Dejlig grød, vi har lavet”, sagde Villum), A38 med drys og (hj.bagt) grovfr.brød - samt ost! Farfaren 
skulle aflevere bilen til service kl. 8 og var tilbage i lånebil kl. 8.30. 
Var udenfor HELE dagen! 
Formiddag: vande, luge, ’øse’ sten, gynge, trække skvalderkål, små og store trillebør(e) i gang med at 
fylde/køre til anhænger med og uden ’små passagerer’–håndelag og vilje er absolut til stede! Ludvig 
meget optaget af, at nabo Ove, klipper hæk. ”Det larmer”, sagde han, men ville gerne tæt på.
Frokost – begge var sultne, det bliver man af fysisk arbejde! 
Ludvig ud at sove – og sover uden tur i omegnen. Villum med farfar til Slagelse for at hente bil. Villum 
foreslår, at de ”skal køre ud og se, om sommerhuset stadigvæk står der”. Det gør det, men de ringer lige 
for at fortælle det!
Ved Næsbystrand synes Villum, at græsset er højt! Farfaren foreslår, at de slår det, og Villum hjælper 
MEGET ved at samle alle fyrrekoglerne op. ’Belønningen’ er masser af vand at drikke, sidste is fra 
fryseren, leg med sæbebobler og hoppebolden, mm.
Ludvig sov 2½ time – nok alt for længe set i bakspejlet! (En ’lille lyd’ efter 5 kvarter, kun sprækker i 
øjnene, men måske passende lur?). Da han vågner, spørger han straks efter ”Villam” og farfar. 
Ludvig og farmor spiser frugt udenfor, går lille tur for at høre/se, hvor Ove NU klipper hæk. Så kommer 
’de’ endelig tilbageog har købt ind i Netto og Aldi (is).
Kort (nes)kaffepause i gården, mens Villum og Ludvig ’går om bord’ i anhængeren - uden hjælp, men 
iført børnespade og –løvrive! 
Farfar begynder hæk-klipning i indkørsel. 
Villum og Ludvig går med farmor i skovjordbærrene –der plukkes og der spises .
Villum klatrer (igen) højt i ananasæbletræet. Så kommer han til at tænke på, om vi ikke skal ’lege 
’elevator’ og tog li’som dengang (og DET er længe siden –vist før Ludvig? Men han husker det stadig!).
Vi river og luger og kører trillebør, og drengene hjælper med hækaffald til anhænger, begge kravler op 
og kører med. Interessant at følge, hvordan Ludvig ’planlægger’ at få fodfæste og komme op ved 
trækstangs-enden, som er lavest.
Aftensmad: Stegt kylling bryst, diverse ’Ovnkartoffelrester” (a la Frites) + grønt. – Villum: ”Det kan vi 
også godt lave i morgen” (han spiste i øvrigt meget kød). 
Talte om, hvad de børn, som mor (Erica) var sammen med, lavede lige nu. Måske de legede eller gik en 
tur (”Jah, en aftentur”, foreslog Villum) 
Vi så ’Karius og Baktus’. 
Begge børn trætte. Villum bestilte bad til sine sorte tæer. Kort fælleslæsning (Barbapapa), remser og 
sange. 
Ludvig nok for træt, ville ikke sove, Villum prøvede (kunne vi høre) rigtig sødt ’at tale Ludvig til fornuft’, 
men må selv ha’ været så træt, at han bare sov fra Ludvigs råb og klynken. Efter en time var der helt 
stille ca. 21.45.

Onsdag d. 20. juni 2012
Ludvig vågnede trods sin sene søvn kl. 06.10, lå tre kvarter hos os og nuldrede mine ører og kartede lidt 
rundt, åbne øjne. Farfaren genoptog sin ’måde at sove på’, men gik kl. 7 i gang med havregrøden. Villum 
vågnede 7.45. Begge drenge vækkede kort efter under stor jubel farmoren med sengehop. 
Efter morgenmad med endnu mere ost end i går, gik ’aktiviteterne’ i gang udenfor. Hækklipning, 
skovjordbær, valnøddespisning (knækket til skål), køreture på anhængeren, mm. 
Villum med på genbrugsstationen, mens Ludvig hjalp farmor med frokost.
Efter frokost blev Ludvig lagt ud (ingen køretur nødvendig her, kun en Pippi -bog). Lige inden var han 
faldet ned fra skrivebordstolen, da han kravlede op for at ’benytte’ computeren til at sende en mail til 
sine forældre. 
Imens kørte Villum og farfar en tur på it-værkstedet, hvor der dog ikke i dag var arbejde nok til Villum. 
Men de havde set et stort skib i havnen, som de senere ’forfulgte’ til Karrebæksminde for at se det 
passere den oplukkede ”Græshoppebro”. Villum fortalte i aften, at han også havde prøvet at fange 
måger, og at det var derfor, han havde en stor fjer med hjem. 
Ludvig og jeg spiste ananas og havde lavet norske vafler, da Villum og farfar kom tilbage. Ikke værst, 
kun for Ludvig, som hellere ville ha’ mere ’anananas’.
Ude igen. 
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Ude igen. 
Kiggede under kartoffelplanter, som Villum var med at lægge i jorden 22. april og der VAR kommet 
rigtige kartofler, som Villum, Ludvig og farfar ordnede udenfor i den lille trillebør, så vi kunne få dem til 
aftensmad sm. med frikadeller, agurk, tomat, gulerødder og majs. Ingen kræsenhed, herligt –selv om 
Ludvig prøver at ’forlange’ mere af bestemte ting (men han spiser det hele). 
Trætte børn, ingen problemer med at komme i seng. Begge sov 20.30.

Torsdag d. 19. juni 2012
Begge børn sov i dag til kl. 8, var friske fra start.
Morgenmad: havregrød m. rosiner "a la Nikolaj" + A38 m. drys - samme 'krav' fra storebroderen som
fra lillebror Ludvig! + Melon OG en masse ost, som man vist ikke kan få hjemme. 'Karius og Baktus' set 2 
gg. efter norgenmad (i går vist kun én gang). Villum, som er helt informeret om, hvad der skal ske i ugens 
løb og har stor obs. for andre, taler kort efter morgenmad glad med mormor, da hun ringer for at 
verificere 'vores aftale' i Nyborg.
Tidsmæssigt har Villum lidt svært ved at forholde sig til, hvad der skal ske og hvornår. Han har ikke lyst til 
bad sm. m. Ludvig (det ville han meget gerne forleden). Han vil ha' nattøjet på udenfor. Bliver alligevel 
opslugt af en masse andet (sol, skovjordbær, drivhus/agurker, larve, snegle mm), og har svært at løsrive 
sig. Ludvig legede (vist) 'køkken" med grillen, skærebrætter, 'knive' og røreke. Villum spiser (i 
modsætning til de andre dage) ikke så meget til frokost (ca. 3/4 stk rugbrød). Men Ludvig spiser for to!
Ludvig har måske også fornemmet, at 'noget' skulle ske. Han ville IKKE sove til middag i vognen, så vi 
'kørte' en tur - det hjalp. Vækket efter 5 kvarter.  Villum og jeg var på (børne)biblioteket i
Fuglebjerg - der står et spændende 'kommodeskab'.
På vej til 'overlevering' i Nyborg, så Villum igen de store vindmøller ved Katrineholm - I forgårs kiggede 
han på den ene sammen med farfar helt tæt på og konstaterede, at den var større end ham selv, i hvert 
fald når man var tæt på. På vej til Halskov så vi også et godstog, som lignede det, der var på Google 
Earth - toget havde (vist) 42 vogne, mente Villum.
Vi mødtes med Anders og Birgit på Statoil i Nyborg ca. 16.20 for at videregive to dejlige drenge efter tre 
aktive og fornøjelige døgn. 
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