Dora Mikkelsen, ”Den gamle Central” fortæller i sine erindringer om
Manøvre i Nørre Søby
28. februar 1950 var der manøvre i Nørre Søby. Kong Frederik den 9. kom og inspicerede. Gårdene
her i byen skulle have officererne indkvarteret.
En ung kornet kom ind til os og spurgte, om vi skulle have et værelse, vi kunne overlade dem. Vi
viste dem spisestuen, men sagde, at den blev brugt til gennemgang, men kun af voksne. De tog med
glæde imod tilbudet, og kort efter kom oberstløjtnant Bjørndal Christensen, premierløjtnant Stubbe
Teglbjærg (adjudant) og kornet Knud Flemming Pedersen og en chauffør. Det første måltid havde
de selv med, men aftensmaden og morgenmaden klarede vi. Vi havde jo rationering endnu, så vi tog
de unge piger med på råd. De var meget velvillig stemt, så det blev til smør og rigtig kaffe, og det
blev i høj grad værdsat.
De sov i dagligstuen efter rang. Bjørndal Christensen på divanen – Stubbe Teglbjærg på sofaen –
Knud Flemming Pedersen i den store lænestol, og chaufføren på gulvet. Vi havde lagt hovedpuder
og tæpper frem. Da vi kom hjem fra kortspil, kiggede vi ind og så, at chaufføren lå på gulvet uden
pude. Valdemar løftede hans hoved, og jeg stak en pude under hans hoved. Næste morgen kom han
og undskyldte, at han havde taget den. Vi fortalte, hvordan det var sket, og vi morede os alle.
Kornetten havde fra sin stol kunnet genkende min søster Annas fotografi på væggen, og det blev
opklaret, at hans mor var min skolekammerat, Petra Pedersen f. Schurig. Vi havde også været flere
år sammen på Centralen i Odense. Derefter havde jeg mange hyggelige samtaler med Petra, og hun
var glad, fordi vi havde hygget om sønnen, da han var meget forkølet (han fik hyldebærsaft!!).
2 dage senere kom Stubbe Teglbjærg og hentede sin glemte barbermaskine i badeværelset og
fortalte, at de efter at have tilbragt en lun nat hos os havde måttet trave på landevejen for at holde
varmen. De var blevet anvist en lade med gennemtræk.
Han overbragte mange hilsener og Tak. Og vi fik en lille pjece om 10. Bataillon med deres
personlige tak til ”Hr. og fru Mikkelsen og de elskværdige damer på Centralen i Nørre Søby for
venlig modtagelse og god behandling. ”
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