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Undervisningsforløb: Barndom under besættelsen 

 

Kildemateriale: Erindring af Kurt Petersen, 1946 
Kurt Petersens erindring er skrevet som besvarelse på spørgsmålet: Fortæl om en oplevelse 
under besættelsen, stillet af hans lærer A. Hollbøll. 

Find erindringen sammen med hans klassekammeraters her: 
https://kbharkiv.dk/permalink/post/18-20773 

 

 

Kurt Petersens besvarelse: 

Fortæl om en oplevelse under Besættelsen 

En dag i Juli 1944 var mine kammerater og jeg ovre paa Fælleden og spille Fodbold. 
Pludselig hørte vi skud ovre paa den anden Fælled.  

Vi løb derover, som vi jo altid, naar vi er nysgerrige. Det var Frimurerlogen, der blev beskudt.  

Da vi var kommet derover, blev vi beskudt, og vi løb tilbage. Men da vi havde løbet lidt, peb 
det om Ørerne, og en Kugle faldt ned 5-6 m foran mig, og 10-20 cm fra en Dames Hæl. 

En anden Gang var min Kammerat og jeg i Dampbad. Der var et bassin, og paa dets Kant sad 
vi og legede.  

Vi havde en Kæp, som vi roede med i Bassinet. Min Kammerat fløjtede en Melodi, som vi ikke 
vidste, hvad hed, men pludselig kom der en Mand hen og sagde, at den maatte han ikke 
fløjte.  

Da vi kom hjem, fik vi at vide, at det var ”Stars and Stripes”. 

Dengang ”Rekylen” gik i luften, sad vi og spiste. Der lød et Brag, saa Vinduerne klirrede. Jeg 
løb ned paa Gaden og deltog i Jubelen derover. 

Om aftenen var vi til Fødselsdag, og da det blev mørkt, gik vi derned, men da vi kom derned 
blev der rettet en Projektør i Hovedet paa os, og Tyskerne raslede med Geværet, saa vi kom 
af Vejen i en vis Hurtighed. 

Næste Dag røg ”Bohnsteel – Petersen” i luften. Jeg stillede mig op paa Skraaningen og saa 
paa, det brændte.  

Da hørte vi pludselig et Horn, der mindede om Tyskernes, saa vi fór ned af Skraaningen i en 
vis Hurtighed.  

Da den kom nærmere saa vi, at det var en tysk Brandbil.  

Kurt Petersen 

Aalborggade 26, 1. tv. 
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