
Midt i det skønne 
Wipptal kun 20 
km syd for Inns-
bruck og 18 km 
nord for Bren-
ner og grænsen 
til Italien ligger 
det hyggelige 
kurhotel Parkhotel Matrei****. Wipptal er kendt 
og elsket i hele verden grundet det imponerende 
landskab, der præger dalen. 

Om sommeren er der utallige muligheder for akti-
viteter i hele området. Kun 20 km fra hotellet bag 
sneklædte bjerge, finder I Alpernes hovedstad Inns-
bruck. Den lille by med de brolagte gader og den 
maleriske arkitektur er en af Østrigs mest fortryl-
lende byer. Den gamle bydel daterer helt tilbage 
til middelalderen og består stadig af charmerende 
middelalderhuse. 
Ud mod det centrale torv ligger Det Gyldne Tag, 
der blev bygget som bolig for de tyrolske konger og 
dronninger i det 15. århundrede. Herfra kunne de 
se turneringerne på byens torv. Af andre spændende 
seværdigheder i byen, kan nævnes Kejserpaladset 
og Ambras-slottet. Passér også Brennerpasset 30 km 
fra hotellet og udforsk de hyggelige norditalienske 
byer på en skøn dagsudflugt. Den dejlige og gæstfrie 
befolkning, der kendetegner Tyrol, fuldender bille-
det af det perfekte rejsemål. 

Parkhotel Matrei**** tilbyder:
Det 4 stjernede Parkhotel Matrei er et kurhotel, der 

er beliggende 
højt oppe i de 
Østrigske Al-
pers rene luft. 
Hotellet er et 
berømt kurho-
tel og wellness 
afdelingen 
Matreyum til-

byder både sauna, dampbad, infrarødkabine, relax-
zone, koldtvandsgrotte samt solarium og massager 
mod gebyr. Nyd nogle solskinstimer i den hyggelige 
park udenfor, hvor der bl.a. er en naturlig svømme-
dam. Restauranten tilbyder regionale retter, mens 
en forfriskning tilbydes i baren. Mulighed for gui-
dede vandreture.

Kør selv ferie til Danmarks bedste priser

Fra kr. 1.329,- 
pr. person i dobb.værelse - SPAR 216,- 

Inkluderet i prisen:

Alle dage i perioden mellem 
1. juli 2011 - 1. november 2011

Tilmelding:
Risskov Bilferie
Tlf. 70 22 77 17
www.risskov-bilferie.dk

Skønt 4* kurhotel i nærheden af Brennerpasset        

PARKHOTEL MATREI
Nyd ferien i charmerende Tyrol nær Innsbruck og Italien

1530. juni 2011weekend

MUSIK  Der bliver lejlighed til at høre rock fra tre årtier i Havne-
hytten på søndag den 3. juli. Weekendens musikalske indslag er 
Old Star musik 60-70-80’er rock band, der spiller fra kl. 14.30-
17.30. Der er mulighed for at nyde de berømte Lyngby-pølser og 
brasiliansk grill under koncerten. 

Old stars i Havnehytten

Af Grete Hansen

FLAMMEN OG CITRONEN  De to 
kendte modstandsfolk fra den 
tyske besættelse af Danmark, 
Flammen og Citronen boede 
forskellige steder.

Det er almindelig kendt, at 
Flammen med det rigtige navn 
Bent Faurschou Hviid boede i 
Hjortekær op mod Dyrehaven.

Overraskende for man-
ge er det, at Jørgen Haagen 
Schmith alias Citronen i perio-
der brugte svigerforældrenes 
sommerhus i Hvidovre som 
illegalt opholdssted, mens den 
offi cielle adresse var  Frederiks-
berg, men da han var nødt til 
at gå under jorden og kom til-
bage fra Sverige, boede han et 
halvt år i Lyngby.

Først nu ved man hvor.
Hans hustru Bodil var ner-

vøs for hans illegale arbejde 
og troede, at når de boede så 
langt væk fra København, så 
ville han holde sig i ro. Han var 
dog fortsat meget aktiv og ofte 
væk i fl ere døgn for at hjælpe 
eftersøgte til Sverige.

Udover hustruen boede 
også parrets to-årige datter i 
huset, der havde ovenlysvin-
due, som han regnede med 
at kunne fl ygte ud af, hvis det 
blev nødvendigt.

Fandt adressen
Meget få har været klar over, 
hvor i Lyngby det egentlig var, 
men det ved forfatteren, histo-
rikeren og foredragsholderen 
Dines Bogø, Dragør, nu. Han er 
ekspert i besættelsen og holder 
foredrag og arrangerer busture 
rundt til de historiske steder.

Da han for nylig holdt 

foredrag på Frihedsmuseet i 
København om Flammen og 
Citronen kom en mand op 
bagefter og fortalte, at han 
vidste, hvor Citronen boede i 
Lyngby. Det var på Islandsvej i 
Ørholm. Han kendte dog ikke 
nummeret.

Dines Bogø gik så i gang 
med at fi nde ud af det. Han 
ringede rundt, mailede rundt 
og opsøgte beboere i området 
og fandt ud af, præcist hvilket 
rækkehus det var, nemlig nr. 6 
A på Islandsvej. 

Eva Glistrup boede her
Han fandt også ud af, at det 
var Eva Glistrup, der nu bor i 
Virum, der havde boet i huset 
inden.

Eva Glistrup, som hed 
Rosenberg, før hun blev gift, 
er vokset op i huset, og hun 
har her i foråret i Det Grønne 
Område fortalt, hvordan hun 
blev skilt fra sine forældre og 
søskende og gemt hos venner 
på Falster, da hendes forældre 
fl ygtede til Sverige i 1943. To 
mindre søskende kom til fami-
lie på Fyn.

Hun vidste først senere, at  
Citronen havde boet i det hus, 
hun var vokset op i.

Da Eva Glistrups forældre 
var fl ygtet, var det Rosenbergs 
advokatkontor, der admini-
strerede mange af de forladte 
jødiske ejendomme, herunder 
hjemmet på Islandsvej.

Enkelte af familiens person-

lige effekter var bragt i sikker-
hed hos en familie på vejen, 
men alle større møbler stod 
fortsat i huset.

Våben og uniformer
Da Citronen fl yttede, aftalte 
den nye lejer med advokat-
kontoret, at familien Rosen-
bergs møbler skulle køres til 
opbevaring.

Flyttefolkene tabte et stort 
tungt skab, som de hentede op 
fra kælderen. Ud væltede seks 
tyske uniformer, fl ere adskilte 
maskinpistoler, håndgranater 
og et par pistoler.

Den nye lejer kontakte-
de Lyngby Politi, der kom og 
hentede effekterne fra skabet. 
Politiet turde ikke afl evere de 
fundne uniformer til “Citro-
nen”, men de mange våben fi k 
han udleveret.

Måske vildledning
En ven af Citronen skrev i 1945 
en bog om ham, og her skrev 
han, at han boede i Raadvad.

“Det sted kunne jeg ikke fi n-

de, men det kunne være en fejl 
eller bevidst for at vildlede,” 
siger Dines Bogø.

Citronen havde ikke råd til 
at blive boende og fi k tilbudt 
en gratis villa ved Bernstorffsvej 
i Gentofte i sommeren 1944.

Han arbejdede for organi-
sationerne “Speditøren” og 
“Holger Danske”, og den  dob-
beltrolle kostede ham livet 15. 
oktober 1944.

”Historien indgår i de fore-
drag, jeg holder om Flammen 
og Citronen, og det omtales 
nu også under de busture om 
Flammen og Citronen, hvor jeg 
er guide,” siger Dines Bogø.

Søger stadig oplysninger
Dines Bogø har forsøgt at fi n-
de ud af, hvem der fl yttede ind 
i huset efter Citronen i 1944, 
men det er svært, fordi der 
ikke blev udgivet lokale vejvi-
sere for årene 1945-1947. 

Men han arbejder videre 
med sagen.

Man kan læse mere på www.
lokalhistorier.dk/orholm/

Citronen boede på Islandsvej i Ørholm
KULTUR

Dukketeater på Sophienholm 
BØRNETEATER  Sommerunderholdningen på Sophienholm starter 
på søndag den 3. juli kl. 14, hvor  det dansk-tjekkiske dukketeater 
Svanen opfører den nok så kendte fortælling om de to brødre Lil-
le Claus og Store Claus. Der er gratis adgang til forestillingen, der 
i tilfælde af regn forsøges gennemført indendørs. /Peb.

Dines 
Bogø 
foran 
række-
huset på 
Islands-
vej, hvor 
Citronen 
boede.

Citronen, som vi kender ham 
fra fotos.

Forfatteren og histori-
keren Dines Bogø har 
for nylig fundet ud af, 
hvilket hus i Ørholm 
frihedshelten Citronen 
fra besættelsen boede 
illegalt i januar 1944 
og et halvt år frem


