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9. april 1940 Tyskerne besætter Danmark
Heine Nielsen, Smedegade 8 fortæller om besættelsen.
Da vi kom i skole den dag, så gik lærer Peter Hvam Jensen Leth
rundt og græd – han var så berørt af situationen at han ikke kunne
undervise - vi fik fri. Lærer Leth, der var meget dansksindet, var en
meget følsom person, der havde nemt til tårer.
Lærer Leth var involveret i det illegale arbejde. Han lagde bl.a. illegale blade i nogle børns skoletasker, til ”videre forsendelse”.
Han fungerede også som kordegn i Ketting kirke.
Præsten var indtil 1942 pastor Christian Hansen Lousen, han var
præst fra 1910, men fik tilladelse til at fortsætte som dansktalende
præst efter genforeningen i 1920.
Jens Herluf Jacobsen, Dejerhøj 2 fortæller om tyskerne på Ketting kro,
Der var 2 befalingsmænd, de var begge
fra Sydslesvig og 12 menige, samt 2 russiske krigsfanger - de reparerede telefonforbindelsen til Nordborg.
De 2 russiske fanger med de tyske soldater hed Ivan og Moses. Jeg var meget sammen med dem og de
lærte mig at tælle til 10 russisk – det er glemt nu – ærgerligt.
Min far har fortalt, at de 2 befalingsmænd fortalte ham, at han tog
de to russere med ud om aftenen og saboterede det arbejde de
havde lavet om dagen, de havde det jo godt her på Als, her var fred
og ro og ingen krigshandlinger.
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Poul La Cour Møller, Smedegade 25 (Bispegården) går ”under jorden” i 1943.
Poul La Cour Møller fra Bispegården, var involveret i illegalt arbejde.
Gestapo kom til Ketting og de spurgte efter ”Møller”. Heine Nielsens mor, misforstod det de sagde, viste dem ned til Egen Mølle,
ejeren der var absolut ikke tyskerfjendtlig.
Rygtet om at Gestapo var interesseret i Poul la Cour Møller, nåede
hurtigt til Bispegården, så han forsvandt lige så stille, først opholdt
han sig nogle dage hos Aksel Jørgensen Kallehus (Sebbelev mark nr.
4.) derefter flere andre steder. Han havde gode forbindelser bl.a. til
Rønshoved højskole. Han kom først frem igen d. 5. maj 1945.
Den 18 – 19 august 1942 bomberne i Ketting
Ketting mærkede ikke så meget til krigen, livet gik vel sin forholdsvis
stille og rolige gang, dog så og hørte man jævnligt de mange allierede bombefly på vej på bombetogt i Tyskland. Der var 5 fly der
faldt ned på Als:
• Natten d. 18.-19. august 1942 faldt et Halifax stifindefly ned
imellem Sønderskoven og Idrætshøjskolen, besætningen reddede sig med faldskærm og blev sendt i tysk fangelejr.
• Natten til den 29. januar 1944 var de allieredes bombemål i
Tyskland, som så ofte før, Berlin. Ruten både ud og hjem gik
over Danmark. Det var 2 fly der kolliderede og styrtede ned.
• Natten mellem 15 - 16. september 1944 kolliderede to Halifax
bombefly over Nørre skoven på Als. Bombeflyene havde været
på bombetogt over Kiel og var nu på vej hjem til baserne i England. De 14 flyvere er begravet på Aabenraa Kirkegård.
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Der er adskillige beretningen rundt på Als om et inferno af støj og
lys natten imellem d. 18. og 19. august 1942.
Hans Andersen fra Almsted skriver:
Lysbomberne var forsynet med en faldskærm. De hang i luften i
over en time ind over Als og Sundeved den nat, og det var lige så
lyst som ved højlys dag midt i den mørke augustnat.
Den almindelige benævnelse for dette strålende skue på en mørk
nattehimmel var juletræer.
Der blev fundet et hylster til en lysbombe, der blev kastet ved De
Allieredes angreb på Flensborg natten mellem den 18. og 19. august
1942.
I enden af bomben sad der en ca. 4 - 5 cm. tyk metalprop med et
hul på tykkelse som en blyant i midten, omgivet af en krans af mindre huller. Den var ved nedslaget trykket op i det udbrændte hylster, som det endnu bærer spor af. Denne del er desværre i årenes
løb bortkommet, tillige med resterne af faldskærmen, der holdt den
svævende. Hylsteret kom i selvbinderen under høstarbejdet en uges
tid senere.
På hylsteret stod en del bogstaver og tal og ordet YELLOW; hvilket
betegner at bomben afgav gult lys.
På bombetogterne mod tyske byer og andre mål fløj englænderne i
modsætning til amerikanerne aldrig i formation, hverken ved dag
eller natangreb.
Maskinerne fløj altid på egen hånd både på ud og hjemvejen. Derfor
blev målene på de større natlige angreb som regel afmærket med
lysbomber, som blev udkastet fra de første fly, der fløj ind over mål
området, for at vise de efterfølgende maskiner frem mod målene
for deres spræng- og brandbomber.
Disse første maskiner benævntes som Stifindere, og til markering af
ruten anvendtes både gule, røde og grønne lysbomber, men langt
størstedelen af de lysbomber de medbragte afgav hvidt lys.
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Fra andre byer på Als er der lignende beretninger om lysbomberne.
Heine Nielsen, Smedegade 8 fortæller.
Mine forældre vækkede mig og sagde at jeg skulle skynde mig at stå
op, der var noget i gærde. Jeg stod op, og kikkede ud af vinduet,
pludselig lød der nogle meget høje brag og jeg stod pludselig med
vinduesrammen om halsen, nogle af dørene i huset var blæst ud og
der var glasskår overalt. Hele tagkonstruktionen på vores lade blæste af. Da der blev ro, gik vi ud for at se hvad der var sket.
Der var faldet 6 bomber lige udenfor Ketting på min fars mark,

bomberne havde lavet en del ravage. Tilskuere, der strømmede til
for at se på det, lavede endnu mere – alt kornet på marken blev
trampet ned. Nå vi fik da lidt penge for alle de bombestykker som vi
samlede op og solgte til ”jøden” i Sønderborg.
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Her står vi og kikker på ødelæggelserne, drengen i det mørke tøj er
mig Heine Nielsen, min onkel
Herman Lametsch min far
Peter Nielsen
derefter kommunekasserer
Peter Boysen.
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Her er Smedegade 3, alle
tagstenene var
blæst af og lå
hulter til bulter, der var
ikke en hel vinduesrude tilbage

Smedegade 1, så ikke bedre ud
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Smedegade 9 havde et hul i taget og man kan se at tag pladerne har
været rystet godt

Husene blev repareret, de står der
alleammen endnu i 2018
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Hvorfor faldt bomberne i Ketting og andre steder på Als?
De allierede sendte 118 fly afsted for at bombe Flensborg, de 31 af
dem var stifindere, der med lys skulle afmærke målet, så bombemaskinerne kunne orientere sig. Der var Halifax, Wellington og Stirling
bombefly blandt de 118 fly.
Flensborg burde være ret nem at finde
Halifax
i den ene ende af Østersøen for enden
af fjorden, men noget gik helt galt.
• Måske var det vinden der drillede?
• Måske var navigatørerne
ikke ret erfarne?
• Resultatet var at lysbomberne blev udløst 20 – 30
Stirling
km nord for Flensborg og
40 km for langt mod øst.
---------------------------------------------------------------------

• 16 af stifinderne påstod dog at de
havde afmærket Flensborg med
deres lysbomber.
• 78 af bombeflyene meldte at de
havde bombet det korrekte mål.

Wellington

Rapporterne meddelte noget helt andet:
• Flensborg by var slet ikke blevet ramt af nogle bomber.
• I Danmark derimod var 26 huse helt ødelagt og 660 huse var
beskadiget, 4 danskere blevet såret; men heldigvis var der ingen der blev dræbt.
På Nordals skete der mere skade end i Ketting.
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I Holm på Nordals (fra Oksbøl Sogn udgivet af Holm Sogneforening)
Man havde mærket luftkri6 bomber i Holm
gen på Als. Krigen var kun få
måneder gammel, da de første bomber faldt på alsisk
jord, dog uden at gøre
skade. Natten mellem den
18. og 19. august 1942 brød
helvede løs over Nordals, og
mange bygninger i Holm,
Dyvig og Mjels blev mere eller mindre ødelagt, dog heldigvis uden tab af menneskeliv.
I 1942 blev der under en luftkamp mellem allierede og tyske fly nedkastet bomber i Holm, flere bygninger blev skadet,
men ingen mennesker omkom. Billeder
er fra Holm Lokal Arkiv.
4 bomber
Mjelsgårds hovedbygning blev ramt og
brændte den nat.

i Dyvig

Det er vel ikke noget at sige til at denne
hændelse mest er blevet omtalt lokalt på
Als, det var ikke noget at prale med for de
Allierede flyvere.
Se hele historien fra Holm på:
www.holm-arkiv.dk/wp-content/uploads/2017/01/Bombenatten-af-Jens.pdf
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(Inkluderet med tilladelser fra arkivet i Holm)
Bombenatten i Holm
I dag er det den 22. maj 1988, og mange år er gået siden dengang
Holm blev bombarderet. Mange, mange gange har jeg tænkt på at
skrive det ned, som vi oplevede dengang, det er aldrig blevet til noget, men i aften skal jeg gøre et forsøg.
Det som vi oplevede natten mellem den 18. og 19. aug. 1942, er jo
kun småting i sammenligning med det mange andre har været udsat for, så var det en nat som aldrig vil blive glemt af os som oplevede den - det er da helt sikkert.
Som sagt, det var natten mellem den 18. og 19. august i 1942, det
var i høsten. Det var en sen høst det år for endnu den 18. august var
vi ikke begyndt med selvbinderen. Maskinen var kørt ud på marken,
men jeg mener ikke at den var kommet i gang.
Dengang var jeg karl hos Ellen Clausen Damgade 20, og den 18. august, det var en tirsdag, gik vi ude på Eskebjerg, det er de marker
som ligger helt ude ved Ulbjerg og som går ned til Oldenor, og slog
korn op. Dengang blev alt korn som var faldet, slået med en le og
bundet op med hånden, ikke noget særligt spændende arbejde.
Jens Hansen, ham som boede nede ved siden af bager Albrecht, gik
med leen, og jeg måtte binde op, og det var varmt, nej, hvor var det
varmt. Jeg kan så tydeligt huske at vi gik ned langs hegnet i den Vestre Søhave, det var byg som var faldet, og det var et skrækkeligt
klima der inde under hegnet, ind til Mads Frederiksens marker. Ja,
det var den dag.
Om aftenen tog jeg hjem til far og mor, for de bukser jeg havde gået
med om dagen, var revnet, og det er da noget forfærdeligt noget at
gå med sådan et par revnede bukser, og derfor måtte jeg hjem til
mor for at få dem syet sammen, hvad jeg da også fik, og så hen på
aftenen er jeg cyklet til byen igen og er gået i seng. Jeg havde
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kammer sammen med en som hed Thorvald Petersen, han var fra
Mels. Dengang, i 1942, har jeg jo kun været 15 år, og jeg mener at
Thorvald var 20 eller 21 år, og vi to var karle hos Ellen Clausen. Vi
havde vores kammer oven over svineladen, og for at komme derop
skulle vi op ad en trappe nede i maskinrummet. Kammeret var helt
oppe under bliktaget og var forfærdeligt koldt om vinteren, men om
sommeren var det til gengæld meget varmt, man kan godt sige at vi
havde fastlandsklima. Vinteren 1941-42 var meget slem. I januar 42,
den 25. så vidt jeg husker, havde vi en forrygende storm og mere
end 25 graders frost, det var den dag at en stor del af vintersæden,
eller i hvert fald hveden frøs væk, den kunne ikke stå for den temperatur, og det havde vi andre også svært ved, det skete tit den vinter at dynen var frosset fast til væggen om morgenen.
Ja, men vi kom bort fra bombenatten. Hvornår vi gik i seng den tirsdag aften, kan jeg ikke huske, men jeg husker at jeg blev vågen, og
jeg mener at det må have været omkring midnat. Jeg rejste op i
sengen og så ud af vinduet. Hvad der vækkede mig ved jeg ikke,
men det har jo sikkert været bomber som er faldet et eller andet
sted i nærheden, eller det har været larm fra flyvemaskiner. Da jeg
så ud af vinduet var der en masse lys at se, det var lysbomber som
oplyste hele området.
På det tidspunkt var vi ikke klar over hvad der egentlig gik for sig,
men efterhånden blev vi klar over at det her var noget ud over det
almindelige, og samtidig hørte vi jo også flyvemaskinerne. Nu kom
vi i tøjet og gik ned i malkerummet. Jeg stillede mig i døren og kiggede ud, samtidig kom en maskine ind over os og et øjeblik efter
begyndte det at hyle. Når en bombe falder hyler den så forfærdeligt. Da jeg nu står der i døren og bomben kommer hylende råbte
Thorvald: " Smid dig ned, smid dig ned”. Om jeg gjorde, det kan jeg
ikke huske, men for øvrigt var jeg ikke så urolig, det skete nemlig ret
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ofte at det blev drysset nogle bomber fra de engelske maskiner som
fløj over landet om natten.
Engang, det må have været i efteråret 1940, da faldt der en eller
flere bomber ved Fægteborg. Dengang var Peter, min bror, CB. CB
var en forkortelse for civilbeskyttelsestjenesten, og dem som var tilknyttet denne tjeneste blev almindeligvis kaldt for CB. De fik en kort
uddannelse i hvordan man skulle forholde sig ved luftangreb, og de
blev benyttet som en slags hjælpepoliti. Et stykke tid lå Peter, sammen med flere andre, bl. a. Anders Lyster og Peter Lyster, og holdt
vagt ved en ueksploderet bombe, der var faldet øst for Fægteborg.
En anden gang, det må også have været i sommeren eller efteråret
1940, faldt der en bombe på en mark i Mjels og jeg cyklede helt der
over for at se hvordan et sådant bombehul så ud. Nå, men da jeg
stod der i døren, og maskinen begyndte at udlosse sin last, tog jeg
det ret roligt, for som sagt, det var noget som skete af og til. Men så
kom der endnu en maskine, og da blev jeg bange, for nu var det
som om de havde fået øje på os det var os som skulle have. Det var
jo mærke- ligt at så snart de kom ind over byen, så begyndte de at
losse. Hvor lang tid vi stod eller lå i malkemaskinrummet medens
bomberne kom fløjtende, ja det kan jeg ikke sige, men i hvert fald
spurtede vi på et eller andet tidspunkt tværs over gårdspladsen og
ind i det vi kaldte borgerstuen. Derinde sad de andre, det vil sige Ellen Clausen, Aage Schultz, Anni Böttger, hende der senere kom til at
hedde Anni Lyster og gamle Ellen og Claus Clausen.
Jeg husker at når der faldt bomber i nærheden, så var det som om
stolene løftede sig fra gulvet. Der blev ikke sagt mange ord, den
eneste som gav lyd fra sig, var gamle Claus, han gik omkring og nynnede.
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Men, så på et tidspunkt var det som
om der blev ro, og
Aage rejste sig op
og gik ud. Han var
væk et temmelig
stykke tid og da han
kom tilbage, fortalte han at han
havde været cyklende hjemme hos
sin far og mor, de
boede der hvor Nis
Schultz bor i dag, og
da han var kørt
forbi Trolsgård,
havde han set en
del af det som var
sket der. Han fortalte at der ikke var
en meters mur tilbage af Trolsgård.
Da vi andre kom ud
på gårdspladsen
lugtede det af, jeg ved ikke hvad. Det har sikkert været sprængstof,
der var ingen vind den nat, så lugten fra bomberne blev hængende i
luften. Vi stod og kiggede os om og vi kunne se at der var brand i
sydøst. Vi vidste det naturligvis ikke på det tidspunkt, men det var
Mjelsgård og Peter Madsens ejendom i Dyvig som brændte. Thorvald og jeg fik fat i vores cykler og tog til Dyvig. Det var
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brandbomber som havde antændt Peter Madsens gård. Vi kom ind i
laden som brændte, og Thorvald sagde Vi skal have motoren ud.
det er ikke til at få en ny, så vi fik motoren slæbt ud, så var den i sikkerhed. Da vi kom ud inde fra laden, mødte vi Kunz, overbetjent
Kunz fra Nordborg, han jagede os væk, vi skulle ikke være her, der
kunne ligge ueksploderede bomber, som kunne gå hen og ryge i luften, så det var jo sikkert meget fornuftigt at komme af vejen. På det
tidspunkt anede
vi ikke noget om,
hvad der var sket
hos Bertel Pedersen og de andre
naboer på vejen.
Efter at have været i Dyvig, må vi
være taget tilbage
til Holm igen, for
jeg husker at Ellen
Clausen sagde til
Thorvald, at han skulle tage og cykle til Mels, for at se hvordan det
stod til der ovre. Det gjorde han, og han fik selskab af Lauritz Lyster,
som var karl hos naboen Jørgen Schmidt.
Da de var taget afsted til Mjels, tog jeg og cyklede hjem til Brønd.
Nærmere enkeltheder fra den tur husker jeg ikke, blot at der var en
masse skidt, sten og el- og telefonledninger på vejen omkring skolen og Trolsgård. Da jeg kom ud til far og mor var der ingen
hjemme, og jeg gik derfor over til Fr. Thomsen, hvor jeg heller ingen
traf. Jeg havde læderstøvler på, og jeg kan endnu høre hvordan det
lød, da jeg trampede i gruset i den stille nat.
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Med et kunne jeg høre nogen som talte sammen ovre hos Christian
Thomsens. Jeg gik derover, og der traf jeg far og mor og alle naboerne. De stod udenfor og så på brandene i sydøst, og jeg kunne fortælle dem at den ene brand var hos P. Madsen i Dyvig, og jeg kunne
fortælle at der var sket en hel masse i Holm.
Senere hen på natten, det har nok været omkring klokken 2-3 stykker, sad vi hjemme i køkkenet og fik et stykke brød, hvorefter jeg
cyklede tilbage til byen igen. Da jeg kom op på vores kammer,
kunne jeg kun med vanskelighed få døren op, det var pudset som
var raslet ned af vægen, men ind er jeg kommet, for jeg var i seng i
et par timer, og så vidt jeg husker, sov jeg godt.
Næste dags morgen skulle vi som sædvanligt ud for at malke. Køerne gik ude på Eskebjerg ved Ulbjergvejen, og der kørte vi ud for at
malke, både morgen og aften. Da vi kom derud onsdag morgen, så
vi at der også var faldet bomber derude, hvor mange husker jeg
ikke, men der lå en hel stribe, der startende i Mads Frederiksens
marker og fortsat ind i Ellen Clausens, hvor der var faldet to, den
ene i en havremark, den anden på marken hvor køerne gik, men der
var ingen af dem, som var kommet noget til. Det var et par ordentlige huller som var kommet i marken, de blev senere jævnet med
skovl og spade, af hvem husker jeg ikke, men det blev sagt at det
var staten, som skulle betale.
Foruden de her nævnte sprængbomber, faldt der også et utal af
små brandbomber ude på Eskebjerg og deromkring. Det var først
senere at vi opdagede hvor mange der var blevet strøet ud. En del
af dem var blevet antændt ved anslaget mod jorden, men der var
også mange forsagere imellem. Da vi hen på efteråret begyndte at
skrælpløje, stødte vi jævnlig på brandbomberester.
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De brandbomber som jeg her taler om, var
af en sekskantet type, ligesom en blyant,
de var ca. en halv meter lange og vejede
knap et par kilo. Som jeg sagde, var der en
del forsagere imellem, og mærkeligt er det,
at ingen kom galt afsted med dem, for hvis
vi fandt en sådan en, begyndte vi som oftest at slå den mod en sten, eller en anden
fast genstand, for så var der en god mulighed for at få den til at brænde, og det var
da sjovt nok, men der var nogen af dem
som var farlige, det var dem som var malet røde i den ene ende, for
de eksploderede når de havde brændt et øjeblik, og spredte ilden
ud til alle sider.
Mads Frederiksen havde en karl som hed Martin, han blev kaldt for
Martin Bombeekspert, han kunne skille bomberne ad, men det fik vi
andre nu også lært senere hen.
Den nat bomberne faldt, stod Ellen Clausens selvbinder ude på
Eskebjerg, klar til næste dags gerning, her blev det ene svingel slået
midt over af en brandbombe, en forsager så vidt jeg husker. Senere
hen blev de ueksploderede brandbomber læsset på en vogn, og
smidt i dammen bag ved Ellen Sandvejs kro. Hvad der skete om onsdagen har jeg ikke megen erindring om, men et er sikkert, samtaleemnet var nattens begivenheder.
Der var mange folk på gaden, de stod og snakkede i større eller mindre klynger. Jeg husker at en kone, som boede på det som senere
kom til at hedde Damgade, halvvejs grædende, sagde til en mand.: "
Tror du at de kommer i nat igen? " Ja, nu kommer de hver nat, lød
svaret, om hun så blev trøstet af det, ved jeg ikke.
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Men, fra den nat af, fik vi alle, eller næsten alle, en skræk i kroppen.
Medens det tidligere, bare var spændende og interessant, når der
kom flyvere om natten, så var det nu med et blevet farligt, meget
farligt. Den skræk jeg fik den nat, forvandt jeg ikke i resten af krigsårene. Hver gang der kom mange flyvere om natten, og det skete jo
tiere og tiere, begyndte jeg at ryste over hele kroppen, og selv om
jeg prøvede at beherske mig, kunne jeg ikke lade være. Dengang, i
1942, var der en hingst oppe i Karholm, og hos Ellen Clausen havde
vi en hoppe som skulle til hingst den 19. august, så Thorvald og jeg
fik, efter at vi havde fået vores aftensmad, spændt det her gamle øg
for vognen, og kørte ad Karholm til.
Da vi kom ned til mejeriet, var der så mange mennesker på vejen
mellem Holm og Nordborg, at jeg aldrig før eller siden har set noget
lignende. Vejen var sort af mennesker, mest cyklende, som skulle
ud for at se hvad, der var sket i Holm, men det var nu ikke alene den
aften, også i den kommende tid var der en folkevandring til byen,
da kunne man efter fyraften træffe mennesker fra både nær og
fjern.
Alle der havde en mulighed for det, skulle se
hvad der var sket. Et
stykke tid senere kom
kronprinseparret, kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid. De
blev modtaget og vist
rundt af pastor Lænkholm fra Nordborg og
af sognerådsformand
Hans Hansen. Jeg var ikke med, og har derfor ingen særlig erindring
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om det. Nogle dage efter bombardementet kom CBU fra Haderslev.
De kom hertil for at foretage oprydning i ruinerne. Hvor de sov, husker jeg ikke, men de fik deres forplejning rundt om i byen, ved Ellen Clausen havde vi en eller to på kost i et par dage. Hvor længe de
blev i byen husker jeg heller ikke. I natten til den 19. august 1942,
skete der også andre ting, men det var ikke noget som blev så omtalt her hos os, det var de nære begivenheder som optog os mest.
Den samme nat over tog det engelske kommandoraid mod Dieppe i
Frankrig. Selv om den tyske propaganda udlagde dette angreb, som
et invasionsforsøg, hvad englænderne lige så kraftigt benægtede at
det var, så var der ikke mange heromkring, som hæftede sig meget
ved den begivenhed. Til dagligt fulgte vi godt med i hvad der skete
ude i den store verden, men denne landgang selv blev helt overskygget af det som vi selv blev udsat for.
Som jeg sagde i begyndelsen, er der nu gået
mange år. Og de begivenheder som engang stod
så
klare er blegnet.
Skrevet af Jens Petersen Sandvei
Født i Brønd 11, senere Hellesøvej 24
(1927 – 2015)

Holm skole der var ved at blive bygget blev også ramt:
”Til trods for forsinkelsen i byggeriet, på grund af luftkampen
over Holm natten mellem den 18 og 19. aug. 1942, hvor et par
af de 32 bomber der faldt også beskadigede skole og lægeboligen meget alvorlig, så stod skolen færdig 1943 med de nye
undervisningslokaler samt en idrætsplads”.

OOO
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Tak til bidragyderne:
• Heinrich Nielsen Smedegade 8.
• Jens Herluf Jacobsen Dejerhøj 2.
• Arkivet i Holm for tilladelse til at medtage deres beretning fra
”bombenatten”.
Dette lille skrift ”Sådan mærkede Ketting 2. verdenskrig” er en del
af en lille serie af lokalhistorie fra Ketting og omegn ”Sådan……”
Der findes pt. følgende andre:
• Sådan kom Harpen til Ketting
• Sådan kom genforeningsstenen til Ketting
• ”Sådan” Ketting Kro
De kan alle findes her:
www.kettingkirke.dk/kun-for-maend-lokalhistorie
Er der nogle der kan fortælle mere om Ketting under 2. verdenskrig,
eller har rettelser / kommentarer, så lytter jeg meget gerne og
medtager det i dette skrift.
Poul Steffen Dam
Smedegade 36, Ketting - 6440 Augustenborg.
Telefon +45 2825 1487 psdam @bbsyd.dk
Dokument: ”Sådan mærkede Ketting II verdenskrig 3.pdf”
Revideret: 11. december 2018 - 16:55

