
Socialtjeneste	  aflægger	  besøg	  
	  
19.	  oktober	  1943.	  ”8.	  Socialkontor”	  under	  Socialtjenesten	  har	  aflagt	  besøg	  i	  en	  
lejlighed	  i	  Københavns	  nordvestkvarter.	  Der	  aflægges	  rapport	  ”Vedr.	  B.	  Meyer”:	  
	  
”15.10	  aflagt	  Besøg	  hos	  Fru	  Hansen,	  samme	  opgang	  Stuen	  tv.	  Familien	  Hansen	  har	  
gennem	  flere	  Aar	  staaet	  i	  venskabelig	  Forbindelse	  med	  Meyer’s	  og	  omgikkes	  hinanden	  
næsten	  daglig.	  Den	  1/10	  1943	  om	  aftenen	  opholdt	  Familien	  Meyer	  sig	  hos	  Hansen.	  
Meyer	  aflagde	  Besøg	  i	  sin	  Lejlighed	  og	  blev	  herunder	  afhentet	  af	  Værnemagten.	  Fru	  
Meyer	  og	  Barnet	  blev	  derefter	  hentet	  hos	  Hansens.	  Der	  foreligger	  ingen	  skriftlig	  
Fuldmagt	  fra	  Meyer	  med	  Hensyn	  til	  Varetagelsen	  af	  Meyers	  Interesser	  under	  Fraværet.	  
Nøglerne	  til	  Lejligheden	  tog	  Værnemagten	  med	  sig,	  herunder	  den	  Nøgle,	  som	  det	  var	  
Meningen	  Fru	  Hansen	  skulde	  have	  haft.	  Fru	  Hansen,	  der	  kendte	  Nøglens	  Nr.,	  har	  senere	  
anskaffet	  sig	  en	  Nøgle	  til	  Lejligheden,	  men	  har	  endnu	  ikke	  benyttet	  den	  og	  der	  har	  saa	  
vidt	  vides	  ikke	  været	  nogen	  i	  Lejligheden	  siden	  Afhentningen.	  Da	  de	  blev	  hentet,	  bad	  
Meyer	  Herr	  og	  Fru	  Hansen	  om	  ”at	  se	  efter	  deres	  Ting”,	  i	  Dagene	  forinden	  havde	  Meyer	  
givet	  Hansen	  og	  andre	  Venner	  Dækketøj	  og	  Gangtøj	  til	  Opbevaring,	  ligeledes	  deres	  
Cykler.	  
	   Vicevært	  Klausen,	  samme	  gadenummer,	  var	  ikke	  hjemme.	  
	   16/10	  1943.	  Sammen	  med	  Vicevært	  Klausen,	  der	  havde	  Ejendommens	  Nøgle	  til	  
Lejligheden,	  har	  jeg	  foretaget	  Registrering	  af	  Bohavet.	  Opgørelse	  vedlagt,	  attesteret	  af	  
Klausen.	  
	   Med	  hensyn	  til	  det	  anførte	  Gulvtæppe	  oplyser	  Fru	  Hansen,	  at	  Tæppet	  er	  købt	  for	  
ca.	  1	  Maaned	  siden	  i	  Bella-‐Bazaren	  for	  ca.	  200	  Kr.,	  heraf	  er	  betalt	  50	  Kr.	  i	  Udbetaling.	  
Sælgeren	  har	  for	  faa	  Dage	  siden	  henvendt	  sig	  paa	  Bopælen	  (i	  Anledning	  af	  Afdragets	  
Udebliven?).	  	  
	   Paa	  Pulterkammeret,	  til	  hvilket	  der	  ikke	  var	  nogen	  Nøgle,	  skal	  der	  iflg.	  Fru	  
Hansens	  Oplysning,	  udover	  en	  Barnevogn	  kun	  være	  div.	  Kasserede	  Ting	  uden	  Værdi.	  
	   Herr	  og	  Fru	  Hansen	  har	  d.	  15/10	  talt	  med	  Lærer	  Svendsen,	  der	  ligeledes	  hører	  til	  
Meyers	  Venne-‐	  og	  Omgangskreds,	  om	  hvilke	  Foranstaltninger,	  der	  matte	  anses	  for	  mest	  
hensigtsmæssige	  at	  træffe	  med	  Hensyn	  til	  Lejlighed	  og	  Bohave	  og	  man	  vil	  herefter	  
ophæve	  Lejemaalet	  og	  anmode	  Socialtjenesten	  om	  Bistand	  til	  Bohavets	  Opmagasinering.	  
Lejen	  er	  80	  Kr.	  medl.	  incl.	  Varmebidrag,	  3	  Mdr.	  forude	  senest	  betalt	  15/8	  43	  for	  Tiden	  
15/10-‐15/11	  1943	  (Lejen	  pr.	  15/9	  undlod	  Meyer	  at	  betale	  d.	  24/9	  ”paa	  Grund	  af	  
Situationen.”)	  
	   Jeg	  har	  anmodet	  Fru	  Hansen	  om	  at	  skaffe	  et	  rimeligt	  Tilbud	  paa	  Flytning	  og	  
Opbevaring	  og	  henvende	  sig	  til	  Socialtjenesten	  saa	  betids,	  at	  Lejemaalet	  kan	  afvikles	  
uden	  yderligere	  Lejebetaling.	  
	   Famlien	  Hansen	  vil	  være	  behjælpelig	  med	  Bohavets	  Flytning	  og	  Nedpakning	  m.v.	  
Radiapparatet	  og	  forskellige	  Radioapparatdele	  vil	  de	  gerne	  have	  i	  Opbevaring	  hos	  dem	  
(har	  selv	  Radio),	  ligeledes	  forskellige	  Syltetøjsglas	  og	  Krukker.	  
	   1	  Indbofortegn.	  vedl.”	  
	  
Københavns	  Stadsarkiv:	  Socialtjenestens	  arkiv,	  Rapporter	  fra	  Socialkontorer	  6.	  og	  8.	  1943-
1944,	  pakke	  4.	  Navnene	  er	  ændret.	  	  
	  


