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Jeg var der! 21. marts 1945 Elisabeth Lyneborg Hent PDF "Kom, hurtigt her!" En høj og kraftig
mandsstemme lyder igennem rummet. I døren til næste kælderrum skimter Elisabeth gennem støvskyerne

omridset af en stor mand i arbejdstøj. Hun springer hurtigt ned fra bordet og løber, alt hvad hun kan, gennem
vandet hen imod ham. Imedens hun løber, undgår hun igen at snuble. Han griber hende, løfter hende op og
smider hende gennem luften til en ny mand, der står i det næste kælderrum. Her er helt lyst, for væggen ud til
den smalle havestrimmel mod benzintanken har fået et stort hul (...) Manden, hun er smidt over til, rækker

hende ud gennem hullet til en ny mand. Hun misser mod lyset. Hun er ude!

Jeg var der! 21. marts 1945 er historien om den 6-årige Elisabeth, der oplevede fejlbombningen af Den
Franske Skole på Frederiksberg i 1945. Elisabeth overlever bombningen, men mister samtidig sine nærmeste
kammerater, da mere end 80 børn mister livet denne dag. Det siges at tiden læger alle sår, men kan sådan et

sår nogensinde læges?

Elisabeth Lyneborg (f. 1939). Debuterede i 1979 med "Præster er osse mennesker" og har siden da skrevet en
række voksen- og børnebøger, bl.a. erindringsbogen "Jeg var der! 21. marts 1945". Som forfatter lader

Lyneborg sig ikke begrænse, og hun spænder vidt over humor, gys, historie, erindring og børnebøger - alt
skrevet med en varme og en nerve, som vidner om at her en forfatter, med meget på hjerte.

 

"Kom, hurtigt her!" En høj og kraftig mandsstemme lyder igennem
rummet. I døren til næste kælderrum skimter Elisabeth gennem
støvskyerne omridset af en stor mand i arbejdstøj. Hun springer

hurtigt ned fra bordet og løber, alt hvad hun kan, gennem vandet hen
imod ham. Imedens hun løber, undgår hun igen at snuble. Han griber

hende, løfter hende op og smider hende gennem luften til en ny
mand, der står i det næste kælderrum. Her er helt lyst, for væggen ud
til den smalle havestrimmel mod benzintanken har fået et stort hul
(...) Manden, hun er smidt over til, rækker hende ud gennem hullet

til en ny mand. Hun misser mod lyset. Hun er ude!

Jeg var der! 21. marts 1945 er historien om den 6-årige Elisabeth,
der oplevede fejlbombningen af Den Franske Skole på Frederiksberg
i 1945. Elisabeth overlever bombningen, men mister samtidig sine
nærmeste kammerater, da mere end 80 børn mister livet denne dag.
Det siges at tiden læger alle sår, men kan sådan et sår nogensinde

læges?

Elisabeth Lyneborg (f. 1939). Debuterede i 1979 med "Præster er
osse mennesker" og har siden da skrevet en række voksen- og
børnebøger, bl.a. erindringsbogen "Jeg var der! 21. marts 1945".

Som forfatter lader Lyneborg sig ikke begrænse, og hun spænder vidt



over humor, gys, historie, erindring og børnebøger - alt skrevet med
en varme og en nerve, som vidner om at her en forfatter, med meget

på hjerte.
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