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I en af de små gamle lejligheder i Amagergade på

Christianshavn boede den 41-årige brandmand, Arne Brandt

og hans 38-årige kone, rengøringsassistenten Aase. Deres

eneste barn, sønnen Bent var 20 år, gik i faderens fodspor og

var lige flyttet hjemmefra.

Da både Arne og Bent holdt til på Christianshavns

Brandstation i Markmandsgade, så de til hinanden hver

aften og frem til midnat, hvor de havde deres vagter.

Arne havde været brandmand i 22 år. Hans største

bedrifter var slukningen af B&Ws i alt tre brande i 1942,

1943 og 1944 på skibsværftet og maskin- og motorfabrikken,

efter de blev bombet af britiske Royal Air Force og angrebet

af modstandsgruppen Holger Danske.

Bent havde været brandmand i kun 4 år og havde kun

slukket brande i lejligheder og villaer på Christianshavn og

hele det nordlige Amager.

Forholdet mellem Arne og Bent havde været hadefuldt

nærmest siden, han blev født. Han var, i modsætning til sin

far, følsom og synsk. Noget som faderen så som sindssyge.
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På dagen som skulle ende med at blive en af Københavns

Brandvæsens uhyggeligste i historien, var Bent hjemme på

besøg hos forældrene. Hans forlovede, Maja Sunesen var på

studierejse i Belgien med sin gymnasieklasse frem til den

30. november.

Arne og Bent sad i stuen, læste dagens aviser, skændtes

højlydt om det, der stod i dem, røg og drak en porter hver.

Deres råben ad hinanden fik overboen til at trampe på

gulvet og underboen hamre på loftet med kosteskaftet.

Aase gjorde rent på Christianshavns Gymnasium,

gymnasiet som den kommende svigerdatter gik på, og havde

først fri kl. 17:30.

Endelig hvor Aase kom ind ad døren, rejste Arne sig, gav

hende et kram og en kop kaffe, som han plejede.

Bent blev siddende i lænestolen med sin avis i hænderne

og rygende pibe i munden til forældrenes store irritation.

Arne blev rasende, trampede højlydt ind i stuen, flåede

avisen ud af sønnens hænder, råbte igen ad ham og sparkede

ham på hans venstre skinneben.
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Arnes og Bents vagter startede kl. 18:00. De ankom til

brandstationen 5 minutter før tid på deres sorte cykler, som

de plejede, hvor nogle af kollegerne på aftenholdet også var

mødt op.

Efter at have skiftet deres tøj til uniformer i

omklædningsrummet, gik de op til stuen, hvor kollegerne,

som var mødt endnu tidligere op, havde lavet mad.

Da hele aftenholdet sad ved spisebordet og spiste, blev der

hverken snakket eller underholdt midt i det hele. Maden

skulle spises så hurtigt som muligt, da der ikke er noget, der

hedder spisepause på en brandvagt og udrykningsalarmen

altid ville gå i gang når som helst.

Denne gang var næsten hele aftenholdet samlet til

aftensmaden fra start til slut. Udrykningsalarmen gik kun i

gang en enkelt gang og det var kun en ambulance, som blev

kaldt ud til en maskinarbejder på B&W Maskin- og

motorfabrik, der kom til skade.

Arne satte sig på sofaen og læste et ugeblad. Bent havde

den sure tjans som opvasker denne aften.




