
Med afsæt i arkivmateriale fra Frederiksberg Stadsarkiv præ
senterer forfatteren 27 korte fortællinger fra Frederiksberg i 
tiden under og efter den tyske besættelse af  Danmark. I bo
gen berettes om den skæbnesvangre 9. april set med en lokal 
brandmands øjne, om den nationale vækkelse, der kulminere
de i efteråret 1940 med kong Christian 10’s 70 års fødselsdag, 
om det store alsangsstævne i Frederiksberg Have og om lo
kale sabotager udført af  modstandsorganisationerne BOPA 
og Holger Danske. 

Vi er til kommunalvalg på Frederiksberg i maj 1943, med på 
sidelinjen under tyskernes aktion mod den lokale politista
tion på Howitzvej i september 1944 og ved den efterfølgen
de oprettelse af  det kommunale vagtværn. 

Øjenvidner fortæller om det ulykkelige fejlbombardement 
af  Den franske Skole 21. marts 1945, og vi hører om lokale 
landssvigere, der fik deres sag for ved retsopgøret efter be
sættelsen, om tyske flygtninge på Søndermarkskolen, om den 
britiske statsmand Winston Churchills besøg i KBHallen i 
1950 og meget mere. Bogen er rigt illustreret.
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Onsdag 21. marts 1945 vil for altid stå som en mærkedag i Frederiksbergs 
historie. Klokken 11.17 om formiddagen faldt de første britiske bomber i 
området omkring Den franske Skole på Frederiksberg Allé. Målet for de 
angribende britiske fly var naturligvis ikke den frederiksbergske skole, men 
derimod Gestapos danske hovedkvarter på Shellhuset nær Vesterport Sta-
tion i København. Uheldigvis ramte en britisk flyvemaskine under indflyv-
ningen en lysmast på Vesterbro og styrtede ned i et garageanlæg nær Den 
franske Skole. Nogle af  de efterfølgende fly troede fejlagtigt, at de havde 
nået bombemålet og kastede derfor deres dødbringende last i området 
omkring skolen. Kvarteret blev forvandlet til en ruinhob. En række ejen-
domme på Maglekildevej, Amicisvej, Dr. Priemes Vej, Frederiksberg Allé 
og Henrik Ibsens Vej udbrændte totalt, mens andre led betydelig skade. 
I alt 116 personer, heraf  87 børn, omkom ved katastrofen. Hertil kom et 
stort antal sårede. 
   På Frederiksberg Stadsarkiv findes en række arkivalier, der kaster lys over 
den ulykkelige begivenhed, herunder en beretning skrevet af  to frivillige 
hjælpere, der deltog i evakuerings- og oprydningsarbejdet ved skolen. De 
to fortæller bl.a. ”Vi ankom 5-10 Minutter efter, at Bomberne var faldet. 
Det første, vi tog fat paa, var selvfølgelig at faa de levende Børn ud. Bør-

Den franske Skole

Garageanlægget vest for Den franske Skole, hvor det britiske fly styrtede ned, 1945. 
(Frederiksberg Stadsarkiv).
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nene var forholdsvis rolige, 
der var ingen Skrig – endsige 
Panik. Mange tog Situationen 
med stor Koldblodighed. En 
lille Pige sagde: ”Du maa ikke 
saadan grise mig til; kan du ikke 
børste mig af; jeg kan ikke gaa 
hjem saa snavset. En lille Dreng 
erklærede ”at han ikke vilde i 
Børnehaven i Morgen, naar det 
gik saadan til”. Af  de Stillinger, 
hvori vi fandt Søstre og Børn, 
kan man slutte, at Søstrene har 
gjort alt, hvad der staar i men-
neskelig Magt for at beskytte 
Børnene saa meget som muligt. 
De fleste blev fundet med Bør-
nene under sig, i nogle Tilfælde 
levede Børnene, men Søsteren 
var død”. 
Om det lokale brandvæsen, hvis 
indsats efterfølgende blev ud-

sat for kraftig og uretmæssig kritik, skriver de to frivillige: ”Brandvæsenet 
har gjort, hvad de kunde. Men for det første havde de kun tre Vogne til 
Raadighed; de andre var dirigeret en anden Vej; for det andet var der intet 
Tryk paa Vandet, fordi flere Rør var sprunget; og for det tredje var det en 
forfærdelig Storm, saa Gnister og brændende Flager fløj fra de brændende 
Bygninger paa Maglekildevej og tændte an som Gasblus”. I dette inferno 
arbejdede brandmænd, kommunale vagtværnsfolk og mange frivillige for 
at redde overlevende ud af  ruinerne. To frederiksbergske brandmænd, 
Oscar Herman Dalby og Svend Aage Hansen, omkom i forbindelse med 
rednings- og slukningsarbejdet.

Ruiner på Maglekildevej, 1945. Foto, Wm. 
Douglas. (Frederiksberg Stadsarkiv).
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En af  dem, der oplevede bombardementet på nærmeste hold var søster 
Helene, hvis dramatiske historie der bringes et uddrag af  her. Hele hendes 
beretning findes i dag på Frederiksberg Stadsarkiv. 
   ”Onsdag d. 21. Marts satte jeg mig i Bogladen paa 2. Sal efter at have 
spist Frokost Kl. ca. 11. Jeg havde fri den Time og var lige begyndt at 
forberede den følgende, da jeg hørte en voldsom Larm fra en Flyvemaski-
ne lige over Huset. Med et øredøvende Brag styrtede Maskinen ned i en 
Garage en Snes Meter fra Skolen. En syv-otte andre Maskiner kredsede 
omkring Stedet, hvorfra en mægtig Ild- og Røgsøjle steg til Vejrs. I samme 
Sekund løb jeg ud paa Gangen. Eleverne fra 3. og 4. Klasserne styrtede ud, 
blege, nervøse, skælvende af  Angst. Nogle græd højt. Lærerinderne søg-
te at berolige Børnene, jeg blev der et Øjeblik for at hjælpe til og løb saa 
hurtigt ned af  trapperne med de ca. 80 Børn fra disse Klasser. Da vi var 
kommet i Kælderetagen, gik Børnene til hver sin Side. 4. Klasserne til Spi-
sesalen, og 3. Klasserne drejede af  til venstre for at komme hen i Kælder-
gangen. Jeg saa ind i Spisesalen efter Protokollerne, men de var der ikke, 

Søster Helenes historie

Redningsarbejdet ved skolen. Foto, Wm. Douglas. (Frederiksberg Stadsarkiv).
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og jeg besluttede straks at gaa i Kommandorummet. Jeg var lige drejet ind 
i Kældergangen og gaaet en tre-fire Skridt, da jeg blev slynget fremefter, og 
i samme Nu blev jeg og alle Børn og alle Lærerinder begravet under ned-
styrtende Murbrokker. Alt var mørkt som om Natten. Vægten ovenover 
var ved at knuse en, og det var næsten umuligt at trække Vejret. Efter de 
første Sekunders Rædsel, som fuldstændig havde lammet Børnene, be-
gyndte en Skrigen og Jamren, jeg aldrig i mit Liv vil glemme, undertrykte, 
halvkvalte Rædselsskrig, der kom nede under Murbrokkerne, Raaben efter 
Far og Mor, paa Jesus og Jomfru Maria. Lidt efter lidt døde Raabene hen; 
til sidst kunde kun høres en svag Jamren, som varede i nogen Tid uden 
Afbrydelse”. 
   Sådan beretter søster Helene om sine oplevelser fra den 21. marts 1945, 
hvor Den franske Skole på Frederiksberg Allé på få øjeblikke blev om-
dannet til en ruinhob. Søster Helene var blandt de heldige, der overlevede 
katastrofen. Hun blev reddet i sidste øjeblik: ”Næppe var jeg trukket ud, 
før der faldt en Regn af  Gnister, og de brændende Bjælker truede med at 
styrte ned. Et Øjeblik veg hele Mandskabet tilbage. ”Slangen, kom med 
Slangen” lød Raabet. Lidt efter blev Søster M. Helene trukket ud; Gni-
sterne havde antændt Tøjet, men hun fik en Douche af  Vandslangen. Da 
Lastbilen satte sig i gang for at køre mig til Hospitalet, løftede jeg Hovedet 
for at se Skolen endnu en Gang og tage Afsked med den. Flammerne stod 
ud af  alle Vinduer. Det var et uforglemmeligt Syn”.
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