
Socialtjenesten:	  En	  bolig	  på	  Ny	  Carlsbergvej	  
	  
5.	  november	  1943.	  Den	  såkaldte	  ”Socialtjeneste”	  er	  i	  gang	  med	  at	  registrere	  
ejendom,	  efterladt	  af	  deporterede	  eller	  flygtede	  jøder.	  Socialtjenesten	  noterer	  
f.eks.	  i	  en	  rapport	  om	  en	  bolig	  på	  Ny	  Carlsbergvej:	  
	  	  
”Et	  lys	  i	  lejligheden	  har	  brændt	  i	  3	  uger,	  og	  sammen	  med	  husejeren	  har	  politiet	  skaffet	  
sig	  adgang	  til	  lejligheden,	  hvor	  lyset	  blev	  slukket.	  Endvidere	  er	  der	  senere	  lukket	  for	  gas	  
og	  lys	  af	  belysningsvæsenet.	  Husejeren	  er	  i	  besiddelse	  af	  køkkendørsnøglen.	  Ved	  
besigtigelsen	  af	  lejligheden	  gjorde	  denne	  ikke	  indtryk	  af	  at	  have	  været	  genstand	  for	  
undersøgelse	  eller	  vold.	  
	   Af	  bohave	  fandtes	  i	  spisestuen:	  1	  spisestuebord,	  6	  stole,	  2	  lænestole,	  1	  skænk,	  1	  
dækketøjsskab,	  1	  anretterbord,	  1	  kurvebord,	  1	  stålstol,	  1	  stålbord,	  1	  radioapparat,	  1	  
lysekrone,	  1	  kakkelovnsskærm	  samt	  malerier	  uden	  særlig	  værdi.	  I	  Dagligstuen:	  1	  bord,	  3	  
lænestole,	  1	  sofa,	  1	  klaver,	  1	  standerlampe,	  2	  stålstole,	  1	  taburet,	  1	  gulvtæppe,	  2	  løbere,	  
1	  ur	  i	  bronze	  og	  marmor,	  7	  malerier	  samt	  en	  seksarmet	  lysekrone.	  I	  sovekammeret:	  1	  
dobbeltseng	  med	  sengetøj,	  1	  radioapparat,	  1	  klædeskab,	  1	  toiletbord,	  1	  kommode,	  1	  
symaskine,	  1	  natbord,	  2	  taburetter,	  1	  kurvestol.	  I	  korridoren:	  1	  pufseng,	  1	  bord,	  1	  stor	  
sæk	  og	  en	  bylt	  med	  linned	  og	  dækketøj.	  
	   Endvidere	  fandtes	  følgende	  3	  sparekassebøger:	  
1)	  Bikuben	  hovedafd.	  -‐	  indestående	  1.53	  kr.	  
2)	  Bikuben	  hovedafd.	  -‐	  indestående	  4.53	  kr.	  
3)	  Sparekassen	  for	  København	  og	  Omegn,	  Enghave	  Afdeling	  –	  indestående	  1.19	  kr.	  
	   Herudover	  fandtes	  ingen	  værdipapirer	  ej	  heller	  sølvting.	  Naboen	  oplyste,	  at	  
[familien]	  har	  haft	  forretning	  i	  Dannebrogsgade,	  som	  han	  dog	  har	  afhændet	  inden	  sin	  
bortrejse,	  samt	  at	  familien	  har	  medtaget	  alt	  sølvtøj	  i	  deres	  kufferter.	  I	  køkkenet	  fandtes	  
ingen	  madvarer,	  som	  for	  længst	  er	  blevet	  fjernet	  af	  husejeren	  og	  naboen.	  
	   Da	  køkkendørslåsen	  er	  af	  en	  slet	  konstruktion,	  og	  en	  almindelig	  køkkendørsnøgle	  
kan	  lukke	  op,	  samt	  da	  der	  ikke	  fandtes	  nøgler	  til	  hoveddøren	  og	  det	  ikke	  formenes,	  at	  
andre	  har	  nøgler	  til	  lejligheden,	  blev	  smeden	  i	  kælderen	  anmodet	  om	  at	  lave	  en	  
Yalenøgle	  til	  låsen	  i	  hoveddøren	  –	  og	  herfor	  er	  der	  betalt	  6	  kr.	  jfr.	  tidligere	  indsendt	  
kvittering.	  	  
	   Efter	  at	  køkkendøren	  var	  låset,	  nøglen	  sat	  i	  døren	  og	  sikret	  med	  en	  metalbøjle,	  
blev	  lejligheden	  forladt	  af	  hoveddøren,	  som	  blev	  låset.	  
	   Der	  er	  givet	  tilsagn	  om	  betaling	  af	  huslejen	  pr.	  15/11:	  200	  kr.	  som	  bedes	  sendt	  til	  
husejeren.	  Vagt	  er	  ikke	  fundet	  påkrævet”.	  
	  	  
Kilde:	  Socialtjenestens	  arkiv,	  Københavns	  Stadsarkiv	  –	  her	  fra	  
http://www.folkedrab.dk/sw91482.asp	  
	  


