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Hverdagen i de fem mørke år
HISTORIE. I 70 året for befrielsen har Frederiksberg Stadsarkiv samlet otte små
erindringsÞlm, hvor borgere fortæller om dagligdagen under besættelsen.
AF MORTEN FRIIS OUTZEN

■ Jakob Willadsen er

mfo@frederiksbergbladet.dk

videojournalist og
filmer for stadsarkivet
■ På udvalgte dage viser
han uddrag af filmene
i Den Gule Villa
■ Se mere på:
frederiksbergbladet.dk

BESÆTTELSEN: Inden for de sidste par år har Frederiksberg
Stadsarkiv fået lavet en række erindringsfilm om besættelsestiden. Det er film af 6-7
minutters varighed, hvor Frederiksbergborgere fortæller,
og miniportrætterne er klippet sammen med private billeder og relevante fotos fra
Frederiksberg Stadsarkiv. Filmene om besættelsestiden er
nu samlet gjort tilgængelige
på nettet.

Hverdag under krigen
Blandt de medvirkende er
92-årige Nina Velin, der ellers er mest kendt som gymnastik-pioner. Hun fortæller
om, da tyskerne hentede hendes mand, og om hvor besværligt det var bare at få lov at
besøge ham i fængslet. Men
også om dagligdagen med varemangel.
En anden er 90-årige Erik
Møllers, hans far var direktør for teknisk forvaltning i
1940’erne. Han fortæller om,
dengang hans far var med til
at skjule ammunition under
Frederiksberg Rådhus, som
var under opførelse. Desværre opdagede tyskerne det, og
han måtte flygte til Sverige.

Enkeltbillet til Sverige
Lenard Friedmann viser sin

Lenard Friedmann har stadig togbilletten fra den skæbnesvangre
dag i ƬƴƯƮ, hvor han som Ƴ-årig sammen med familien
måtte ßygte til Sverige. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv
gamle togbillet: KøbenhavnGilleleje fra 5. oktober 1943.
På grund af jødeforfølgelsen flygtede han som 8-årig
til Sverige sammen med sin
mor og tre brødre. Han mindes endnu moderens reaktion, da tyskerne pludselig bankede hårdt på togkupeens dør.
Frederiksberg erindringer er et projekt under Frederiksberg Stadsarkiv, hvor
der præsenteres en lang række videobaserede erindringer
fra byens historie.
Der er Frederiksbergbor-

gere, der fortæller små anekdoter fra deres liv og virke på
Frederiksberg, krydret med
både private billeder fra albummet og fotos fra Frederiksberg Stadsarkiv.
Hensigten med projektet
er at forevige forskellige sider af Frederiksbergs byliv
efter 1940. De enkelte film tager alle udgangspunkt i den
personlige beretning.

Se dem på nettet
Journalist Jakob Willadsen
fra Frederiksberg Stadsar-

kiv står bag ’Frederiksberg
Erindringer’, som man kan se
på Frederiksberg Stadsarkivs
hjemmeside. Nemmest er det
at google ’Frederiksberg Erindringer’, så dukker de op under byenibyen på kommunens
hjemmeside. Her kan man så
klikke på ’besættelsen’.
Jakob Willadsen viser i uddrag af filmene og fortæller
om dem i Den Gule Villa onsdag 29. april kl. 14-15 og igen
onsdag 4. maj kl 17-19 samt
onsdag 17. juni kl. 14-15.

FOTOGALLERI
Se flere billeder på
minby.dk/frederiksberg-bladet
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ƴƫ-årige Erik Møllers far var direktør for Teknisk Forvaltning
og var med til at skjule ammunition under rådhuset, mens
det var under opførelse. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

Rationeringsmærker, køer og varemangelen - ƴƭ-årige
Nina Velin fortæller levende om hverdagen under
besættelsen. Foto: Frederiksberg Stadsarkiv

