
Helga Klockmann,
KrcrdrlcD, Vcjen,
er ddd 10.1 år.
Helgr Klockmann kon lil ver-
dcn som nummer ue i en so-
skendellok på seks. Fami11en.
dcrbocde på en giLrd iSkodborg.
horte indtilgenforeningen i 1920

til det danskc mindrctal syd for
grftrnscn. der fulgte Kongeåen.
Alligevel gik Helgi i tysk skolc
ha hun var syv til hun var l2 år.

Hende\ ældste brorvff noldt til at

rejse til USA for at undgå at
blivc indkaldt sorn tysk soldat
under F-lilste Verdenskdg. og da

han efter krig.n vendte hjem
lned milngc spændende beretlin-
ger om landet på den anden sidc
Atlaoten. fik Hclga lyst tii selv at

opleve dct. Derfor rejste hun i
1925 son l8-å g til Ne\\ York.
og kom i huset j byen Bridgepofi
i staten Conncciicut.
Eftcr to itr i udlårder leidte hun
hjcm og nrodte ko lid elter sin
kormnende nand. August
Klocklnann. Panet blev gift den

10. april l93l og to år eftcr over
tog de svigerladerens vogn-
nrandsforretning. I december
1933 blev paret ramt af en stor
sorq, da datteren Grele dode al
lungebetændelse - kun fire rnir

neder ganlmel.
Under Anden Vcrdenskrig var
benzincn rationeret, og det Yar

hårde tider for familietlrnlaet. og

hestcnc måtte spæDdes lirr kere
tojcrne og brendselsrrotorer
iages i brug.
Parel bocde iforbinclelse ned
virksornheden. Hjemmel rar
gæstfrit og husede også chåuffø
rer. der var pii blidc kost og logj.
Hclgd og August Klockmi]nn af
hendede fbrretninScn i Jernba-
negade i 1964. dn sonnernc
overtog den. De b)ggede hus pfr

BaLrngirrds!ej, hvor Heigr bocde
indtil fbr tre år siden. hvor hun
llyltede på Kærdalcn.
Allgust Klockniånn fik i 1980 en

hjcrnebl{4dning og var liem til
sin ddd i l99L alvorligl syg. I
I992 dodc Hclsas søn. Iver
Klockmann. pludseligt.
Helgå og August foretog uerc
rejser i bådc USA og Canada,
hvor Helgrs svoger ha!de sliel
sig ned.
Helga Klochmann var hele livet
neqel intcrcsserct i. hvad der Io-
regik i verden. biide den nære og
den store- Hun vår åndsfiisk til
dct sidste. meD kræflene svrndt
ind. Hukommelsen tbrblcv dog
inrakt til det sidsle.
Hun cfterlader sig en son og en
datter, Bent og Bi he. der bor i
Vejen. seml bornebOrn og olde-
børn.


