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Kommende Aktiviteter

-

2005.

Siden Sidst

v./ P. E. Hansen

Det synes som om, at mange af vore medlemmer har godkendt det nye

Fre.d.14.01. ReceptiorH���@rl-11.ij\JW HV�o 'ro
Tertu Olsen, rengøringsdame iifi �p �ffifulit�per sit trofaste virke gen
nem mange år. "Historiens Hus'�tl�Pe� �er reception.
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2 650 Hvidovre

Man.d.17.01. 1 lille Friheden kl:- 19.30.-.
Formand for Dansk lokalhistorisk forening. Erik Helmer Andersen fortæller
om H.C.Andersen.

mødested i lille Friheden.
Efterårets arrangementer har været godt be�øgt .
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Vi indledte sæsonen med· en frisk 'og
' veloplagt 85 årig Jens Kristensen,
der endnu engang kunne underholde·en forsamling med sine oplevelser.
Han er en fryd for øjet, såvel som øret. (13-09-04).
Så var der "Renovation i København gennem tiderne". Direktøren for
R98, Niels Jørgen Hahn, gav en historisk gennemgang om fjernelse af

Man.d.14.02. endnu ikke tilrettelagt.

skidt og møg i fortidens København.
Et interessant og underholdende foredrag. (11-10-04).

Man.d.14.03. i lille Friheden kl. 19.30.
Generalforsamling.

arkivets seneste erhvervelser. Om afleveringer og fund af lokalhistorisk

Poul Sverrild er altid sikker på fuld opmærksomhed. Han fortalte om
interesse. Han uddyber emnet i en artikel her i bladet. (15-11-04).
"Aeronautisk Dag" havde også i år, mange besøgende, som beundrede de
udstillede veteranfly og diverse aktiviteter. Bader med is og pølser havde
god omsætning . "Krudtcafeen", kunne fejre sin åbning i forbindelse med

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Rytterskolen. Hvidovre Kirkeplads 1
2650 Hvidovre. Tlf.: 36 47 34 44.
e-mail.: hvidovrerytterskole@mail.tele.dk
Redaktion.:
Per E. Hansen (ansv.), Dan Olsen .
Medlemsblad trykt i 475 eksemplarer.
Deadline no. 1-2005. d. 15 feb. 2005.

denne dag. Det må siges at være en succes, som kulturist Elin Riisager
refererer her i bladet. (28/29-08-04)

Tag på Tur<?
i Tiden
,,,,,, ",,."11,,1 .•" •. ,."

Historiens Hus

(25-09-04).Ud over de nævnte
foretag har "Københavns Be
fæstningsdag" udmærket sig
med en række arrangementer
i og omkring Vestvolden.

Hvidovre Kommunes Lokalhistorisk Arkiv.
Alarmpladsen 3. Avedørelejren
2650 Hvidovre Tlf.: 36 49 00 30

e-mail.: lokalarkiv@hvidovre.dk
Åbent.: tirs.-ons. kl. 13-15. tors. kl. 14-18.
Eftertryk tilladt mod tydelig kildeangivelse.
Post sendes til vor adresse på Rytterskolen.
ISSN 0902-3046.
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På "Befæstningsdagen" kunne
man i Historiens Hus, blive
begavet med ovenstående
smukke hæfte.
Projektet "Historien i Gaden"
fortæller her med 20 historier,
om Hvidovre i 3500 år.

Hvidovre deltog med diverse
episoder i Avedørelejren og
"Historiens Hus", ligesom
"Krudtcafeen" også her kunne
tegne sig for en stigende
interesse hos publikum.
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Lokalhistoriens Byggesten
v/ Poul Sverrild

Historien er summen af levede liv og deres frembringelser. I
den betydning er historien al fortid. Historien er også beretnin
gen om, hvad det var, der foregik, og hvordan det foregik.
Den første slags historie er der bare,· men den anden slags
historie, beretningen, forudsætter, at der er nogen, der fortæl
ler den.
Det er her byggestenene kommer ind i form af det materiale,
som vi fortæller historien og historierne på baggrund af. Den
del af Historiens Hus, som før hed Lokalhistorisk Arkiv, er der,
hvor vi samler på byggestenene, så vi nu og i fremtiden kan
skabe de fortællinger om fortiden, som giver vores del af Dan
mark, Hvidovre Kommune med de to gamle ejerlav Hvidovre
og Avedøre, deres særlige profil og identitet.
Vores historiske samlinger rummer mange slags materiale
som fotos, malerier, topografiske og tekniske kort, lydbånd og
arkivalier. De handler alle sammen om vores geografiske om
råde og om de liv, som er levet her. Et fælles træk ved næ
sten alle dele af samlingerne er, at de er kommet til som frivil
lige afleveringer fra private. Det er Hvidovre-borgere eller tidli
gere Hvidovre-borgere, som står for hovedparten af afleverin
gerne. En undtagelse er en række menighedsråd, som har
deponeret deres arkiver hos os efter tilladelse fra Statens Ar
kiver.
Historiens Hus modtager omkring 100 afleveringer årligt af
meget forskelligt indhold og omfang. Blandt de senere års af
leveringer har jeg i det følgende valgt at vise tre af de mere
specielle.

4

Den lille Hornblæser

I anledning af den forestående indvielse af
Hans Peder Pedersen-Dans fornemme
figurgruppe, En Moder, er der god grund
til at vise den lille gipsoriginal af samme
billedhuggers monument, Den lille Horn- ·
blæser, frem. Den modtog vi for få år si
den sammen med en række andre effek
ter fra kunstnerens liv fra hans barnebarn.
Kontakten blev tilvejebragt gennem dette
blads redaktør, Per E. Hansen, som pleje
de den i en grad, så vi også kom til at
overtage en række effekter fra kunstne
rens hustru, Johanne Dan. Her skal vi
især pege på figuren Åkandeplukkersken,
som er permanent udstillet på Ryttersko- �
len. Det er en aflevering, som er med til at '-..
kaste ny og spændende lys over en af landets betydningsful
de kunstnere. Historiens Hus udgiver ved indvielsen af En
Moder en ny bog om værket, motivet og kunstneren bag.

�fi�����

Avedørelejren

Med placeringen af Historiens Hus
i Avedørelejren er der naturligt
kommet lokalhistorisk fokus på
denne tidligere meget lukkede del
af kommunen.
Vi har siden flytningen modtaget
meget forskellige arkivalier og ef
fekter. Fra vagtprotokollen fra be
sættelsesårene over skruenøgler
til kampvogne og et flot foto af Pa
radislejren, til en platte fra en håndboldturnering afviklet af
artilleriafdeling i 1932.

5

6.

Afleveringerne er kommet vældig belejligt for arbejdet med
den bog om Avedøre-lejrens historie, som afsluttes i begyn
delsen af det nye år. Bogen forventer vi udgivet sidst på vinte
ren samtidig med, at vi åbner en udstilling om Avedørelejren i
Historiens Hus.
Vemmetofte-drengen

Ved indvielsen af Historiens Hus
modtog vi blandt meget andet en
lidt særpræget teaktræsfigur på
omtrent 40 cm højde. Det er ikke
den kunstneriske værdi, som gør.
den interessant for os, for den er
nok begrænset. Men de oplysnin
ger, som fulgte figuren, fortæller,
os, at den er skåret med lomme- t
kniv af Anders Nørballe.
Det knytter figuren til historien om
Hvidovre KFUM, som spillede en
vigtig rolle for en stor gruppe blandt
Hvidovres opvoksende ungdom fra
slutningen af 1920'erne, hvor lære
ren, tegneren og maleren, og orga
nisten Lauritz Christiansen tog initi
ativ til at stifte afdelingen.
Afleveringen er også med til at be
lyse mennesket Anders Nørballe,
som var en del af det offentlige liv i
Hvidovre gennem et par generatio- i;;:-��
:o:;:;
....
....
...
...._
..
�=1e.1
_
ner. Som gartner, ridelærer, ejer af
Eriksmminde og sidst ansat ved Strandmarkskirken, var han
en figur, der ikke var let at overse.
Anders Nørballe bar mellemnavnet Gunge, som er knyttet .
6

sammen med vejnavnet Gungevej, der blev givet til en vej,
der blev anlagt på familiens tidligere gartneri, Gungehus.
Som supplement til de alle de "almindelige" afleveringer af
fotos og arkivalier, er museumsgenstande som dem, jeg her
har omtalt, med til at gøre fortællingen af de lokale historier
mere spændende og nærværende.
Poul Sverrild

Den unge Anders Nørballe

Foto: HLS.

Hjemmesiden "Historiens Hus"
findes under: www.Hvidovre.dk
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Gør noget for lokalhistorien i Hvidovre !
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Kom og vær med som "Kulturist".
Vi hjælper til ved diverse lokalhistoriske arrangementer
og møder dermed mange mennesker med interesse for
den lokale fortid.

-o-

Problemer?

Der er ingen problemer, vi kalder det udfordringer !
Vi prøver på at finde en løsning på udfordringen
Bladdistribution.

:

Post Danmark har gjort det muligt for alternative former
for omdeling.
Der findes mange løsninger på denne udfordring, men vi
efterlyser den ideelle.

l.

Derfor denne henvendelse til vore læsere.
Har du et forslag, så lad os høre !.

1):

Selskabets formand Benny Riisager tlf. 3678 2968
eller Rytterskolens telefonsvarer
tlf. 3647 3444.
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Referat fra
Krudtcafeens formidable sensommeråbning.
v/Elin Riisager.

A

Bestyrelsen har drøftet mulighederne for en billiggørelse
ved omdelingen af vort blad : "Hvidovre Lokalhistorie".
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Bladet udkommer som bekendt 4 x årligt
til godt 300 lokale medlemmer.
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Lørdag den 28. august 2004 kl. 13 åbnede Krudtcafeen på
Vestvolden/Gammel Køgelandevej. I sommerens løb var der
blevet indlagt vand og afløb og også strøm til kaffemaskinen.
Der var taler ved formanden for kultur- og fritidsudvalget Mil
ton Graff Pedersen og Poul Sverrild.
Smeden der havde renoveret den tunge jerndør og de to
skodder for hvert vindue, kom med et flot messing
patronhylster, ca. 80 cm. højt.
Der var kaffe og fadøl til de voksne og sodavand til børnene.
Mange mennesker fandt vej til Krudtcafeen denne dag, i øv
rigt dejligt sommervejr, de fleste kom på cykel, men også gå
ende. Udenfor var der cafeborde og stole, og det var her der
var rift om pladserne. De fleste besøgende, der ikke havde
været der før, var meget forbavsede over lokalet med dets
hvælvede loft og det specielle gulv med asfalt.
Søndag den 29. august var det Aeronautisk Dag, så der var
aktiviteter på Avedøre Flyveplads, men alligevel kom mange
mennesker forbi Krudtcafeen for at få deres eftermiddagskaf
fe, selv om der nu skulle betales for både kaffe og fadøl
Der var en meget spændende dame-OL-håndboldkamp på
TV om formiddagen, så det var først da kampen var slut, at
folk begyndte at komme.
De følgende 3 weekender i september var der åbent, alle 3

�"""...=!:_______.!!: _":=!:�:�:=!!:�""==!:-":==!!:==!:______!!:�:==!:�:==!:_______.!!:-==!:-":�:----:-...! =-°.."....::::....
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med stort set godt vejr d.v.s. solskin og en enkelt byge.
Vi solgte masser af kaffe med småkager og fadøllet blev tømt
og udskiftet nogle gange.
Lørdag den 25. september og søndag den 26. september

(Befæstningsdag) var afslutningen på sensommeråbningen i
Krudtcafeen. Om lørdagen gik det stille og roligt, der var tid til
at få en sludder og en sjov fortælling fra hvidovreborgere og
også fra dem der kom på cykel fra bl.a. Glostrup og Ishøj
Søndag kl. 10 gik det løs med forberedelser til den store Be
fæstningsdag med aktiviteter for børn og voksne omkring
Krudtcafeen og Strandvangen. Nok mest for børnene, der
kunne deltage i rollespil og spise bålmad "Pandekager og
skvalderkål".
Ved Krudtcafeen optrådte klovnen BonBon. Det hed BonBon
springer i luften, men han kom ikke så langt, krudtet var må
ske blevet vådt.
Søndag kom der så mange mennesker, at vi hen på eftermid
dagen måtte melde udsolgt af alt, undtagen kaffe og safte
vand.
10 personer fra kulturistgruppen skiftedes til at sørge for kaffe
og øl og indkøb i de 5 weekender der var åben i Krudtcafeen,
og jeg tror alle syntes det var sjovt, men man kunne godt
mærke det i benene om aftenen.
Tak til de frivillige kulturister der var med til at gøre Krudtca
feen 2004 til en succes.
Elin Riisager.
!<'"o-=-o"c, =i.':. -"":,=-o"., -""o---;,o" ---;".,-"':. ------,,.,, =-o°c, =i.':,=<.""-------..�-------..� ----..":,=-c"a =(.':,-----.,i:,�':,-------;,�=i.":,-:"]
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Vores Hjemmeside :
www.sitecenter.dk/rytterskole
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Løst og fast
- om en periode og DUI.
Jeg havde næsten glemt en periode i mit liv, da jeg læste et
sted at D. U. I. kan fejre sit 100 års jubilæum i 2005.

Hvad er så DUI vil nogen måske spørge?.
"De Unges Idræt" er en børneorganisation,
skabt dengang for arbejderklassens piger og
drenge, med henblik på at fremme sunde inte
resser. Hovedvægten blev lagt på gymnastik,
atletik, svømning og boldspil. Endvidere van
dreture ud i det åbne land undertiden ledsaget
af musik med trommer og fløjter.
Det var en ung mand , den 18 årige Louis Flodin, der havde
fået ideen. Han havde været fører i frivilligt drenge forbund
(FDF), der var blevet startet 3 år tidligere. Han syntes at det
var et godt tiltag for drengene fra de københavnske arbejder
hjem, men som ungsocialist var han modstander af det kriste
lige og efter hans mening militaristiske præg, som FDF søgte
at bibringe drengene. Han luftede sin ide for det socialdemo
kratiske folketingsmedlem, journalisten AG. Meyer, der så
lagde kursen for det nydannede DUI.
Det blev en organisation, for både piger og drenge, med man
ge ligheder til FDF, selv uniformsskjorten var en kopi. Parolen
var dog uden den nationalistiske, religiøse og militære ideolo
gi. Organisationen findes som sagt endnu og kan fejre sine
hundrede år, tilpasset nutiden, under navnet " Leg og Virke".

12

DUI Hvidovre.
I Hvidovre dukkede DUI op i midten af tyverne, nu med tydelig
tilhør til Socialdemokratiet. Det var jo fra disse år at Hvidovre
oplevede en stor stigning af tilflyttere fra provinsen og i høj
grad fra arbejderkvarterene på Vesterbro. Der kom mange
børn, som bl.a. krævede udbygning af skolerne og engage
ring af fritiden. Her lå en opgave for DUI med deres tilbud om
kammeratlig samvær, lejrture og diverse udflugter alt sammen
ledet af frivillige kræfter. Her begyndte DSU ·s fremtidige med
lemmer. (DSU = Dansk Socialdemokratisk Ungdom).
Mit forhold til DUI starter lige efter krigens ophør. I årene 1946
- 1950, var jeg særlig aktiv og deltog i mange engagementer
sammen med mine daværende kammerater.
Hvidovre var delt i tre distrikter, Nord, Syd og Strand.
Jeg tilhørte afd. Syd, hvor Else Hansen var leder.
Else var en af min moders kammerater fra DSU tiden på
Vesterbro. Hun havde ikke set Else i mange år, da de mødtes
tilfældigt ved vor udflytning til Hvidovre i 1944. Vi ankom på
cykler, kørende ad den gruslagte Torstensvej. Her stod en
kvinde som vi spurgte om vej til Ejby Alle. Vejskilte var en
sjældenhed. " Jamen, er det ikke --- ". De to kvinder hilste
glædesstrålende på hinanden. Det var Else, hun boede netop
på hjørnet af Ejby Alle I Torstensvej, så det var ikke svært at
vise resten af vejen til vort nye domicil.
Else var gift med Vilford, som var dybt engageret i de lokale
socialdemokratiske bevægelser. Han havde mange betroede
poster og var nok blevet til mere, hvis ikke sygdomme� slog
ham ud. Han fik en blodprop i hjernen og blev, efter et ind
greb, opgivet af lægerne på Gentofte Amts sygehus. Else fik
hans private klæder med hjem og besked om, at der _ikke var
13
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mere at gøre. Vilford havde dog ikke i sinde at forlade os og
efter en uges krise, restituerede han sig. Han blev udskrevet
og levede i mange år efter denne ubehagelige oplevelse.
På et stykke mark bag Hø
vedstensgården, ejet af
Hvidovre kommune, lå det
hus, der blev benyttet som
mødested for bl.a. DUI Syd.
En lang og smal sti, førte ud
til stedet fra Hvidovrevej.
(nuv. Høvedstensvej). Det
' .. ,
,,.._____,, ,""
'
var den gamle markvej med
\"
..... ..__"-i:·
adgang til Høvedstensgår�.:....,.c.��.r;::.
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den, Gungehus og Langstedgård. (matr. 21).
Huset var et primitivt skur på ca. 40 kvm. indrettet som møde
lokale med garderobe, køkkenrum m. serveringsklap og et
alrum på ca. 25 kvm. + et depotrum. Der var indlagt elektrici
tet men jeg husker ikke hvordan hytten blev opvarmet, lige
som toiletforhold ikke huskes.
Her havde vi børn mange fornøjelige stunder. Der var møde
aftener to gange om ugen, onsdag for de større børn og fre
dagen for de små. Beskæftigelsen var undervisning i lejerlivet
Teltslagning , Kort og Kompas, men også Sang og Musik.
Når sådan en mødeaften var forbi, fulgtes vi gerne ned til Hvi
dovrevej. Den lå dunkelt med bager Bents oplyste facade som
en ledetråd i det fjerne. Der var en del byggeri i gang på mar
kerne omkring stedet, f. eks ."Sognegården" blev opført den
gang. Jeg husker således en våd efterårsaften, vi var på vej
hjem. Vi gik, en lille flok, som børn nu går. Knud lidt mere ak
tivt end andre. Han løb frem og tilbage, med vilde skrig og
14

fagter, op på jordvoldene og ned igen. Pludseligt sank han i
med det ene ben til knæet og sad fast. Vi var et par stykker,
der fik hevet hans ben op igen, men uden gummistøvlen, den
blev dernede og var ikke til at rede. Knud tog den anden støv
le af, smed den væk og forsatte på strømpesokker, nu i et roli
gere tempo.
Mange Weekends gik med ture
ud i landskabet på cykel, hvor
vi besøgte f.eks. Hareskoven.
Her var så arrangeret Oriente
ringsløb i den herlige natur.
Finn Madsen var en leder, som
var særlig god til at tilrettelæg
ge disse ture, ligesom Svend
Mathiesen og Helge Olsen og
så skal nævnes i denne forbin
delse.
En gang husker jeg at orienteringsløbet foregik med poster på
Vesterbro. En af opgaverne var at referere teksten på Carls
bergs Elefantport. Der stod mange ord. Jeg har stadig lom
mebogen med mine notater, skønt løsningen blot var citatet,
"Laboremus pro Patria".

Et par Sommerture
Sommerturene i skoleferien husker jeg med særlig glæde.
De blev annonceret og forberedt i god tid. I 1949 var der tre
muligheder at vælge imellem. Dels en dansk lejr på Orø i
Roskilde Fjord dels en nordisk storlejr i Norge og så tilbud om
at deltage hos de tyske Falke i en lejr ved Østersøkysten i
nærheden af Kiel.
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Jeg valgte sidstnævnte, fordi jeg syntes det lød spændende
og fordi jeg så kunne afprøve mine nye skolefærdigheder i det
tyske sprog.
Mandag d. 1 August 1949 startede turen i regi af Arne Han
sen. Vi skulle jo besøge den engelsk besatte zone i Tyskland,
så han havde blandt meget andet, sørget for Visa til samtlige
deltagere. Afgangen fandt sted fra Hvidovrevej overfor Kette
vejens Skole. Her blev rejseselskabet hentet af en lokal vogn
mands lastvogn. Den var forsynet med høje kæpskinner og
træbænke. - Op med børn "und Gepåck" og så af sted til Ho
vedbanegården. Rejsen varede det meste af dagen og vi børn
følte, at vi var enormt langt hjemmefra i det store udland .
Målet var Dånische Nienhof ,
hvor "Rote Falken" fra Slesvig I
Laboe
Holsten havde deres sommer
lejr. Vi danske, var en slags
"Æresgæster" og blev opvartet
i alle retninger. Jeg skal spare
læseren for detaljerne ved op
holdet, men lige bemærke et
uheld, jeg var ude for, i min
ungdommelige iver. Vi spurtede
ilt!!!!!�!!!l!!!!!!!!:�
::::=::=:!I
::.::
rundt i terrænet og skulle forcere et rustent pigtrådshegn. Kammeraterne kom over, men
jeg blev hængene og måtte efterfølgende behandles af lejrens
samarit med stivkrampeserum og diverse lappegrejer. Jeg fik
besked på, at holde mine ben i ro, et par dage. Det var svært.
At ligge og glo i teltet eller at blive transporteret rundt på en
båre, var ikke lige sagen. Så da turen en dag gik til Kiel, er
klærede jeg, at det kunne sagtens lade sig gøre, for mit ved
komne. Vi besøgte rådhuset, travede rundt i byen og havnen,
som endnu bar præg af krigens ødelæggelser. Dagen slutte-

I
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de i Laboe et sted, der præges af et kæmpe mindesmærke for
alle nationers søfolk, der blev derude.
I dag er der yderligere udstillet en tysk Ubåd på stedet ? .
Turen sluttede 15 august og rige på de mange indtryk, var vi
hjemme igen, parate til skolen og hverdagen.
Året efter (1950) var der igen invitation fra vore tyske venner.
Denne gang var målet Vesterhavsøen Sylt.
Vi ankom fra fastlandet over dæmningen med damptog til
Westerland og skiftede til den lokale skinnebus. Så gik rejsen,
mellem sandklitterne, sydpå, til det yderste punkt på øen.
Her var "Falkerepublik Hørnum" som man kaldte lejren.
Vejret var ikke det heldigste, det blæste en del af tiden, hvor
for vi så havde placeret teltene i bunden af klitterne. Her blev
vi så til gengæld oversvømmet af den forhøjede vandstand.
Vi var på stranden for at betragte det frådende skumhvide
Vesterhav. Bølgerne blev kastet langt op på kysten og trak sig
sydende tilbage. Drengene løb efter dette tilbagetog ud mod
havetog vendte om, så sent som muligt, for i fuld firspring at
nå tørskoet i land.
Tidligere omtalte Knud, skulle som sædvanligt overgå alle,
han løb langt ud, vendte om - og faldt. Bølgen slugte ham,
hev ham længere ud og beholdte ham lidt, sendte ham så re
tur i næste omgang. Vi stod chokerede og så på.
Knud grinede fjoget. Legen var forbi.
Det var også i dette stormvejr, at det svenske vikingeskib
"Stærke Orm" forliste i Nordsøen og 16 søfolk omkom.
Danmark havde i 1949, med held, sendt drageskibet "Hugin"
over for at "erobre" England. Dette inspirerede svenskerne til
et lignende togt, denne gang med Normandiet som mål. Ski
bet kom ud i omtalte storm og knækkede midt over.
Forstavnen drev i land i Hørnum på Sild og vi var selvfølgelig
ude for at besigtige vraget.
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En tysk pressefotograf var
også til stede. Han opfordrede os til at kravle ombord og
vi kunne senere læse i
"Volks Zeitung", at vi havde
skamferet vraget i vor jagt på
souvenirs ? .
Sommerlejren var ellers en
hyggelejer med mange gode
stunder. Jeg husker at vi del
tog i et krydstogt i flot som
mervejr til naboøerne i områ
det og et besøg i Westerland
blev det også til. Ellers stod
det på badeliv på øststran
den og diverse håndbolds
kampe, som jeg godt kunne
undvære.
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Jeg besøgte vor kontaktmand, Hans Wind, som boede i en
anden del af byen. Her var genopbygningen i fuld gang. Bolig

·

nøden var jo stor og karreerne var ikke færdigmonteret før

·

folk rykkede ind. Således også her hos Hans. Der var ingen
trægulve i lejligheden, ligesom de sanitære installationer var
primitive. Men man boede og så måtte luksus vente.
Vi tog afsked med Kiel og jeg med Martha, som jeg efterføl
gende sendte en stor pakke levnedsmidler, som tak for god
behandling.
Dette var nogle tanker, der kom mig i hu, på grund af oplys
ningen om DUl's Jubilæum. Organisationen er blevet usynlig,
jeg mener ingen uniformering, men eksisterer stadig, oven i
købet med hovedadministration i Hvidovre.
Billedet er desværre ikke bedre

Vor ferie blev forlænget med et par dage, fordi vi blev inviteret
til reception på rådhuset i Kiel. Det indebar at vi blev privat
indkvarteret i byen. Jeg skulle bo hos Martha, havde hun be
stemt. Hun var køkkendame i lejren og kendte mig fordi jeg
nogen gange drejede den lange brødmaskine. Rugbrødene
var ca. 1 meter lange og blev udskivet på nævnte maskine.
Teltet havde en dejlig duft af friskbagt rugbrød som jeg stadig
mindes.
Martha var enlig og boede sammen med sin lille datter i en
bydel , som var mindre ramt af krigens bombardementer.
Bygningen havde nogle stærke ar, men var beboelig.
Martha ventede stadig på sin mand, som var forsvunden på
østfronten. Han var befalingsmand i den tyske hær og hun
bevarede hans uniformer og øvrige gangtøj i et stort skab,
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som hun åbnede og stolt viste frem.

PE H .

Efterlysning.
Jeg husker, at?
Jeg efterlyser hermed nogle lokalhistoriske spots, som
modtages med glæde pr. brev eller på e-mail. :
pehansen@bredalsparken.dk
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