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I den første time fortalte Tonny om sit engagement i Balkan, hvor han i 

første omgang ikke søgte ned, men senere i sin karriere måtte drage 

afsted. Det var en spændende oplevelse dels med en-dagsture ud i de FN 

sikrede områder og siden med ugeophold i En lille landsby midt i 

området. Han kom også ind på, hvor besværligt det var med tolke, da 

deres tolk fra det kroatiske område ikke måtte bruges i det serbiske og 

omvendt. Det kunne give problemer, vis man skulle foretage en lille 

omvej, der indbefattede en meget kort tur ind i det forkerte område. 

Der var kontrolposter, der skulle passeres og her skulle man passe på. 

Tonny oplevede også de forskellige nationaliteter forskelligheder. 

Franske FN-udsendinge, der kun ville tale fransk. Nigerianere der var 

sendt afsted til vinterkulden kun med sommertøj. En FN-udsending, der 

forelskede sig i en lokal pige. Det afstedkom forflyttelse til FN’s østzone 

på grænsen mellem Kroatien, Ungarn og Vojvodina. Pigen rejste efter og 

Tonny kendte desværre ikke slutningen på deres historie. Vi så også 

billedet af en ung dame, som Tonny lovede at fortælle mere om på et 

senere møde. Historie og viden som vi ikke havde hørt før. 

 

De sidste 40 minutter af mødet blev delt mellem Hilbert og Ivan.  

Hilbert fortalte om sin forbindelse med Morten Dahlin og hvordan han søgte 

at påvirke ham til en beslutning vedr. den nye børnehave på Borgerhusets 

grund. Det er i kommunalbestyrelsen blevet vedtaget, at børnehaven skal 

ligge i det nordlige område af grunden. Det vil betyde, at petanque banerne 

skal nedlægges.  Derudover fortalte han historier med ’god værkstedshumor’ 

fra sin arbejdsplads på Politigården i København. 

Ivan brugte de resterende 20-25 min 

til at fortælle fængslende om 

udviklingen af Greve kommune fra han 

var helt lille, hvor hans forældre købte 

en sommerhusgrund her i kommunen. 

De startede med et  kun 6 

kvadratmeter stort sommerhus til 

familien. Senere blev det udbygget og de måtte flytte pga. af 

banegennemførelsen til Solrød/Køge. Han fortalte indlevende om 

dannelsen af landevejen, Gl. Køge Landevej (Hundige Strandvej- Greve 

Strandvej osv.) Interessant at høre om de vilkår man havde den gang og 

frem til i dag. 

/Claudius 

https://arkiv.hemingwayclub.dk/s/CyFaLqQAy5ZjEB5

