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Amager Besat-kortet

Amager og Christianshavn er fuld afhistorier fra 2. Verdenskrig.

De er samlet på det interaktive kort, som ses på amagerbesat.dk.

Man kan bruge kortet til at lave sin egen tur i et koncentreret

område eller gå på opdagelse fra sin computer.

Man kan bruge kortet til at lave sin egen tur i et
koncentreret område eller gå på opdagelse fra
sin computer.

Kortet virker lidt forskelligt på forskellige
enheder. Vi kan anbefale at afprøve kortet i
forvejen, før man prøver at bruge det i felten.

Historierne
De røde ”talebobler” er historier fra besættelsen
med tilknyttet billede. Der kommer en menu op
med oplysninger og billede, når man trykker
på dem.

Man kan tilføje historier til kortet ved at bruge en
formular på hjemmesiden,, samt nederst i
kortmaterialet. Her skal man klikke i rubrikken
”Historier til Amager Besat.”. Så skal man tilføje
en titel og en beskrivelse. Man placerer historien
ved at klikke på kortet i formularen eller at bruge
kortets adressefelt. Der kan vedhæftes et billede
pr. historie, og evt. sendes en besked til os, som
ikke bliver offentliggjort. Til sidst skal man trykke
”send”. Man kan tilføje flere historier i træk.

Historierne bliver synlige efter vi har
checket dem.

Danmark blev besat 9.4. 1 940 i forbindelse med at Tyskland

angreb på Norge af strategiske årsager. Efter kort tids kamp

overgav konge og regering sig , ti l gengæld for hovedsagel ig

tre garantier. 1 ) Det danske demokratiske system kunne

fortsætte med valg; 2) Danske myndigheder stod for ordens-

håndhævelse, fx pol itiet; 3) De danske jøder vi l le ikke bl iver

forfu lgt. Tyskerne formulerede ti l standen som en

fredsbesættelse, hvi lket de kunne bruge i deres propaganda.

Man kunne se alternativet udfoldet i Norge, hvor konge og

regering kæmpede mod mil itært og senere gik i eksi l i

London, og tyskerne indsatte en norsk nazistisk regering

under Vidkun Qusl ing . Det var et erklæret mål for de danske

pol itikere at undgå ”norske ti l stande”, og den såkaldte

samarbejdspol itik - der førtes frem ti l august 1 943

- var redskabet.

Amager og Christianshavn hænger sammen

i historien, da øen var et samlet

militærdistrikt for modstandsbevægelsen,

og der var mange fælles forbindelser.

Isolationen var en afdem, for der var

kun Langebro og Knippelsbro,

der gav fast forbindelse

med resten af verden.

Amagerbanen var overgået ti l godskørsel

i 30’erne. Besættelsen betød manglel på brændstof, og passager-

kørsel blev genoptaget al lerede 6.5. med endestationer

i Dragør og fra Amagerbro, ved Vermlandsgade. Her kan man i

dag leje dræsiner ti l at køre på resterne af banen langs Upplands-

gade og Kløvermarken.
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Kortet er lavet i ArcGis systemet,

administreret i Danmark af Geoinfo A/S.

Firmaet har sti l let brugerl icenser ti l rådighed

for Formidlerforeningen i forbindelse med

udarbejdelsen af kortet.

Tyske tropper overtog Kastrup Lufthavn 9. apri l om morgenen.

Det foregik fu ldstændig fredel igt, trods dramaet

på dette propagandafoto.

Man kan navigere på kortet

med pi letasterne

og ændre visning med +/- taster.

De mange kolonihaver på Amager var frirum og forrådskammer

for særl igt arbejderne. Her ses B&W ti l l idsmand Gi lbert Christen-

sens kolonihave i Sundbygård for enden at Tingvej . Huset var

ramme for et møde der dannede optakt ti l Folkestrejken i 1 944.

(se tur 9)




