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Amagerbro i krig

Turen går fra Stadsgraven og ind på det nordligste Amager.

Med udsigtspunkt fra eftertiden går vi ind på Amager

og i historien om Besættelsen, terror og modstand i Danmark.

➊ TURSTART VED AMPA-MONUMENTET

VED CHRISTMAS MØLLERS PLADS

Monumentet mindes 75 faldne ofre for
Frihedskampen på Amager. Som det står hugget
i granit med et digt af Otto Gelsted, ligner
mindesmærket et solidt symbol for historien.
Alligevel lå der et længere tovtrækkeri bag ved
opstillingen, mellem Amager Partisanerne og
Københavns Kommune. Indvielsen skete 5.5.
1949. Historien bag monumentet kan læses i
publikationen 5. Maj.

Der er også en historie bag hvert af de navne der
står på monumentet.

Frihedskampens ofre
Initiativet til monumentet udsprang af AMPA
(Amager Partisanerne). En liste med 62 navne
blev udvidet til 74 gennem nogle år. De faldne
tæller modstandsfolk dræbt ved aktioner, mod-
stands- og politifolk der døde i tyske lejre eller
som følge af opholdet, personer der blev dræbt
af det tyske GESTAPO, det tyskvenlige Hipokorps,
eller som blev henrettet.

➋ CHRISTMAS MØLLERS PLADS

Vermlandsgade var noget af det nyeste Køben-
havn, opført under besættelsen, hvor der havde
stået faldefærdige huse til de fattige. Amager bød
på stærke kontraster – ikke mindst i 1940’erne.
I foråret 1945 havde AMPA sikret sig adgang til
nogle af altanerne i bygningen, i tilfælde af at de
skulle forsvare Amager mod tyskere der rykkede
ind fra Holmen og Christianshavn.

Historien rummer muligheden for at vi kunne
have haft billeder af en sønderskudt bygning.

Minde om de Faldne
På Amager Besat Kortet er der blå stjerner
for alle de 74 døde mænd på monumentet.
De placeret på et kort over Amager, der viser
deres hjemadresser, så man kan se at det var
mennesker fra hele øen der var involveret i
modstands-kampen og blev ofre for tyskerne.

Der er også andre civile ofre eller dræbte
soldater, som er markeret med andre farver
stjerner. Se fx tur 5 og 10.

Biografier af de enkelte faldne er udarbejdet
af Per Schmidt.

Et enkelt medlem af en modstandsgruppe
boede på Gl. Kongevej. Der er også mindet
Robert Max Haagensen, en kommunist fra
Vejle, som en gang var flygtet for tyskerne,
og var gået under jorden i København. Det er
uvist, hvordan hans historie og død er
knyttet til Amager.

Kategorien ”Minde om de Faldne” er specifikt
for personerne på AMPA-monumentet. Men
historier om andre ofre for krigen
kan indtastes.
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Pladsen har navn efter John Christmas Møller
(1894 – 1948), der var konservativ leder og
minister i 1940, og som i 1941 flygtede til
London, hvorfra han opfordrede til modstand,
i modstrid med de fleste politikere i Danmark.
Han var minister i befrielsesregeringen i 1945,
men blev marginaliseret i efterkrigstiden i
Danmark i forhold til sit konservative bagland.

Historien ligger fast, men den peger på en fortid,
hvor der var flere muligheder. For de mennesker
der gennemlevede besættelsen, var der intet der
var sikkert.

Afvæbning

➌ ENGLANDSVEJ 78

Et af navnene på AMPA-monumentet er
Erik Widding, som boede Englandsvej 78.

Han blev dræbt på hjørnet af Amager Boulevard
og Amager Fælledvej 18.4. 1945. Nok var tysker-
ne ved at tabe krigen, men modstandsbevægelsen
manglede konstant våben. Derfor var Widding og
Peter Jepsen på afvæbningsaktion. De havde set
fire soldater på en fladvogn, som de prøvede at
holde op. En af soldaterne greb sin karabin og
Peter Jepsens sten-gun gik i baglås. Erik Widding
blev ramt, og Jepsen flygtede under beskydning.
Han forsøgte at kapre en bil, og stak ind i en op-
gang og tvang sig gennem en lejlighed og ud i
baggården. Erik Widding blev kørt af tyskerne til
et lazaret i Tårbæk, hvor han døde.

Læs mere om den mil itære organisering

og Peter Jepsen i tur 1 0.
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Amagerbro bydel
Set fra det gamle København begynder Amager
efter Christianshavns Amagerport og Raveli-
nen. Indtil 1850’erne lå der vejerbod, og noget
jord der hørte til byen, og som endte ved Vor
Frelser Kirkegård og byens rettersted. Herefter
blev det rigtigt bondeland med Sundbyerne.

Den nuværende Amagerbrogade var lande-
vejen der første til først Sundbyerne og der-
næst Tårnby, Kastrup, Store Magleby, Dragør
og de andre bebyggelser på Amager.

I området fandtes også gartnerier, der nød godt
af Københavns natrenovation.

I slutningen af 1800-tallet opstod der noget
ussel og irregulær bebyggelse, med nogle kroer
og etablissementer. I perioden mellem 1913 –
1920 måtte de vige for solide murstenskarréer
omkring Amager Boulevard og Amagerbro-
gade. De danner en solid og respektabelt udse-
ende front mod Sjælland, men resten af øen
Amager udviser stor variation.

Amagerbro set fra Vor Frelser Kirkes spir,

august 1 940.
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➍ GÅ VIA SVINGET TI L UNDER ELMENE

Den sidste del af krigen var den politiløse tid.
19.9. 1944 havde tyskerne interneret 2000 betjente
i en aktion, og nedlagt det danske politi, som de
ikke stolede på længere. Stationen Under Elmene 9
var en af disse nedlagte stationer. Billedet på kortet
viser de tyske vagter, og er højst sandsynligt taget
i hemmelighed.

Den nådesløse internering af politiet står i kon-
trast til behandlingen af de afvæbnede soldater
og marinepersonel i 1943, som blev sat fri igen
efter halvanden måned i 1943. Overbetjent Val-
demar Henriksen boede Under Elmene 13, 5 sal.
Han blev interneret, og døde i KZ-lejren
Buchenwald, 26.11 ., lidt over to måneder
efter interneringen.

Eter interneringen overtog Gestapo politiopgaver-
ne, og det berygtede HIPO-korps blev oprettet.

Se tur 6 om Undtagelsesti l standen.

Tur 1 2 handler om terror og l ikvideringer

i den pol iti løse tid .

Sabotageaktioner
De første sabotageaktioner udføres på Amager i
1942, og aktionerne blev flere og flere krigen ud.

➎ HOLLÆNDERDYBET 3-5

Sabotage mod et maskinværksted 18.12. 1944.
Auto-Hansens værksted blev delvist ødelagt.
En ældre kvinde døde af chok. Det var et af de
civile ofre for modstandskampen, selvom aktio-
nen ikke havde direkte ofre. Aktionen skyldtes
sandsynligvis at tyskerne fik ordnet deres køretø-
jer her.

Der ligger en ny bygning med en Netto i Hollæn-
derdybet 3-5, hvor aktionen skete. I en beretning
på Amager Besats facebookside fortæller
Ole B. at gerningsmanden flygtede gennem
bedsteforældrenes lejlighed, Hollænderdybet 8, og
gennem baggården for at søge tilflugt ved den nu
lukkede politistation.

Sabotage mod købmandsforretning Store Møllevej
6 med ødelæggelse af inventar 18.1 . 1945. Dette
kan havde været en aktion mod en tyskvenlig
erhvervsdrivende. Der er meget få
detaljer på kartotekskortet.
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Gå på sporet af flere sabotageaktioner i turen

Mennesker og Modstand (tur 8) .

Se mere på hjemmesiden Historisk Atlas.

I tur nr. 9 kan du følge Folkestrejken som den

udspi l lede sig mel lem Holmbladsgade og

Sundbyvester Plads.

Befrielsen

➏ KRYDSET AMAGER BOULEVARD

OG AMAGERBROGADE

Heromkring er der flere billeder fra maj 1945,
efter befrielsen. Blandt andet fra den engelske
øverstkommanderende Bernard Montgomerys
besøg i Danmark (s. 41 ) . Også Kvinderegensen og
Norske Hus på Amager Boulevard
var udsmykkede.

Samarbejdets mand
STATSMIN ISTER VI LHELM BUHL.

Vilhelm Buhl (1881 – 1954) overtog som social-
demokratisk statsminister efter landsfaderen
Thorvald Stauning i 1942, og gik af i november
1942, hvor Erik Scavenius tog over, for at
imødekomme tyskerne. Buhl blev igen Stats-
minister i befrielsesregeringen fra 5.5. 1945.

Buhl havde i 1942 fordømt sabotører i en radio-
tale. I 1945 indgik han i regering med Frihedsrådet.

På en fi lm fra Fi lmcentra len fra 1 953, besøger

højskolemanden K.B. Andersen Buhl i hans lej l ighed

på Amagerbrogade 31 , og hvor eks-statsministeren

forklarer sine valg under krigen. Det er særl igt fra

minutta l 9:30.

Tekster findes på danmarkshistorien .dk .

Afslutn ing
Historien om Danmarks Besættelse er fuld af
modsætninger og paradokser. Men det er også
en spændende historie, som turene i dette
hæfte viser.

Litteratur ti l afsnit: 5. maj hæft og Folkets Oprør

s. 1 25 og 1 32.
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