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Parmagades røde hjorte

Efter interneringen afpolitiet tog sabotagen til.

Tyskerne havde overtaget al håndhævelse aforden.

De fleste holdt hovedet lavt. Men der var andre der kæmpede.

Likvideringer
Den 3.4. blev stikkeren Oda Ellen Borregård for-
søgt likvideret på Sundebyvester Plads. Hun
overlevede og blev bragt til ➊ Sundby Sygehus,
hvor hun var rengøringsleder. Det var en
tyskvenlig familie, hvor sønnen var Hipo-mand.

Medlemmer af modstandsgruppen➋ Parmagades
Røde Hjorte mødt op på hospitalet, hvor hun blev
skudt. Dagen efter mødte sønnen op med fire an-
der hipomænd, og truede lægerne.

Senere trængte hipofolk ind på hospitalet og tru-
ede overlæge Svend Hansen. Herefter gik han og
flere andre læger under jorden.

Familien indleverede en tale de ønskede oplæst
ved bisættelsen 9.4. i Simon Peters Kirke. Men
pastor Tage Schack nægtede det, og holdt en
almindelig prædiken med jordpåkastelse. I tilgift
holdt han to minutters tavshed for at markere
femårsdagen for besættelsen i 1940.

Der var mødt mange tyskvenlige op til begra-
velsen, der følte sig provokeret. Og samme aften
blev Tage Schack hentet af hipofolk. Hans lig
blev fundet dagen efter ved Amager Strandvej.

➌ Ved præstens begravelse havde et medlem af
de Røde Hjorte – eller en sympatisør – taget en
imiteret jødestjerne på som protest. Han blev der-
efter pågrebet, og kom kortvarigt i konzentra-
tionslejr i Tyskland. Det overlevede han.

.

De Røde Hjortes endel igt
Det var ikke bare gruppen der boede i Parmagade,
men en anden stikker, omtalt som ET, som grup-
pen søgte at få ram på den 15.4. Han var svær at
få ram på. Han havde en armeret dør og en spand
fuld af håndgranater i sin lejlighed.

Det førte til en modaktion fra Hipo’s Lille Jørgen
gruppe. Parmagade blev lukket af i begge ender,
og fem medlemmer af gruppen blev taget til fan-
ge. De blev afhørt på Gestapos hovedkvarter
Dagmarhus, og kørt til ud i skoven i Nordsjælland
og skudt uden rettergang samme nat.

Efter krigen blev en af de ansvarlige likvideret, og
en anden blev henrettet i retsopgøret.

På kortet Minde om De Faldne kan man se, hvor

medlemmerne af gruppen boede i Parmagade.

HIPO: Forkortelse for Hi lf Pol izei – Hjælpepol iti . Oprettet i

1 944 efter fængsl ingen af det danske pol iti 1 9. september

1 944. HIPO var den københavnske afdel ing af

Efterretningstjenesten (ET) , som var en del af det danske SS-

korps, Schalburgkorpset. I 1 944 blev HIPO underlagt Gestapo.

Ca. 500 danskere blev optaget i H IPO både overbeviste

nazister og folk der var ti l trukket af en høj løn el ler den magt

der fu lgte med jobbet.
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I ndsatsen
De fleste holdt hovedet lavt. Men der var andre
der kæmpede. De Røde Hjorte, der foretog dum-
dristige manøvrer, og Hipo-folkene kæmpede mod
modstandsbevægelsen, mens den tyske hær blev
trængt tilbage på alle fronter.

➌ MINDESTEN FOR TAGE SCHACK

VED SIMON PETERS KIRKE

Også Pastor Schack lod sig ikke true, men fulgte
sin overbevisning med døden til følge, ligesom
den kompromisløse digterpræst Kaj Munk der var
blevet dræbt at tyskvenlige i Jylland 4.1 . 1944.
Schack tilhørte Tidehvervsbevægelsen, en ligele-
des kompromisløs strømning i Folkekirken.

(Ki lder: Dines Bogøs Hjemmeside.

Scheuer: Lykkestrands erindringer)
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SUNDBY KIRKEGÅRD
Man kan finde de fem modstandsfolk begravet på Sundby

gamle kirkegård, i det nordvestl ige hjørne, som nogle af de

få ti lbageværende grave. Denne del af kirkegården er i 2020

overgået fra aktiv kirkegård ti l park, men med bevarings-

værdige – fx Frihedskæmperes - grave beskyttet.

De dræbte var den 55-årige havnearbejder Ernst Rasmus

Daniel Pedersen. Hans søn Kai Ernst Peder Pedersen og de

tre andre - Poul Verner Brandt, Conny Heinrich Meyer

og Kai Kristiansen - var arbejdsmænd og lærl inge i a lderen

1 8 – 22 år. Gravene kan kendes på den runde kobber-

plakette for frihedskampens faldne. På gravstedet for far og

søn er de små gravsten smadret og kobbertyve har

taget plaketterne

Det grønne Amager
Byggeforeninger
Nede ad Amagerbrogade, på den anden side af
Englandsvej og Øresundsvej fandt man efter-
hånden det grønne Amager nede af sidegaderne.
Gartnerier og gårde blev udstykket til bygge-
foreninger, hvor bebore kunne opføre huse
efter foreningens forskrifter, hvilket giver va-
riation inden for rammerne. Den ældste og
fineste var Eberts Villaby fra 1895-1910, men
over alt er der villaveje med hvert deres sær-
præg, bag ved etagejendommene ved de større
veje. Mange andre steder blev der anlagt kolo-
nihaver for mennesker der boede i lejligheder.
Selvom Amager i 1940 ikke var anset som fint
område, var der stor social variation på øen,
og stærkt stigende befolkningstal.




