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Vanløse under krigen Lise Bostrup Hent PDF Forlaget skriver: Vanløse under krigen består af mere end 50
erindringsglimt, der alle er skrevet af nuværende og tidligere Vanløseborgere, som har oplevet 2. Verdenskrig

på nært hold.

Teksterne handler om den almindelige families hverdag med vareknaphed, rationeringsmærker og
opfindsomhed, og vi hører den almindelige Vanløsedreng fortælle om, hvordan han meldte sig frivilligt til
den nazistiske hær og deltog i kampene på Østfronten. Der er tekster om frihedskæmpere, sabotageaktioner
og en varmemester fra Kærholmen, der kom i tysk koncentrationslejr, og vi hører om, hvordan forfatteren til
den smukke danske sang Jeg ved en lærkerede, Harald Bergstedt fra Høgholtvej, havnede i fængslet som 70-
årig. Vi fortæller også om tiden omkring den tyske kapitulation, hvor Vanløses skoler blev inddraget til

flygtninge, og vi fortæller om den euforiske stemning den 4. maj og det barske efterspil i dagene lige efter
befrielsen.

Vanløse under krigen er en selvstændig fortsættelse af erindringsbogen Vores Vanløse, som udkom i 2006.
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