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Uafsluttede regnskaber

Besættelsen endte 5. maj, men nogle af

krigens konsekvenser spøgte i årene efter.

Sundholm
Navnet var berygtet som anstalt for de fattigste og
mest udsatte mennesker under socialvæsenet, vir-
kede også som fængsel under og efter besættelsen.

„Arbejdsanstalten Sundholm” blev opført i 1908 i
det kileformede område mellem Sundholmsvej og
Amagerfælledvej. Det er en bebyggelse med lyse
gulkalkede bygninger og røde murstensdekorationer.

I 1942 var der et sådant overbelæg i Vestre
Fængsel og en kø af ventere at der måtte findes
en løsning. Fængselsvæsenet lejede da en af
Sundholms bygninger der blev indrettet med 30
celler med et loft af fletværk. Der var endvidere
nogle store rum som kunne anvendes til sovesale.
Det samlede belæg kom op på 110 mænd. Ligele-
des i 1943 blev hele kvindefængslet i Vestre
Fængsel evakueret til Sundholm.

Masseundvigelser blandt mændene bevirkede at
hele mandsafdelingen blev flyttet tilbage til
Vestre Fængsel. I løbet af 1944 fandt man det
imidlertid nødvendigt at tage Sundholm i brug
igen som mandsfængsel, men dog først efter en
sikkerhedsmæssig opgradering af bygningens ar-
matur og døre. Før dette var bevilget, kom befri-
elsen, og fængselsvæsenet lejede hele bygningen
og yderligere to bygninger på Sundholm og fik
dermed plads til 650 landssvigere.

(Fra Leif Senholt, Nedlagte Anstalter.)

Flygtningelejren på Kløvermarken
Kløvermarken var oprindelig en fælled til fælles
græsning for christianhavnernes kreaturer. Først i
1900-tallet lå Københavns første lufthavn på om-
rådet og under krigen blev området overtaget af
besættelsesmagten. Fra vinteren 1944-45 flygtede
millioner tyskere for den Røde Hærs fremrykning,
og i de sidste måneder af krigen ankom 370.000
flygtninge til Danmark. 92.000 flygtninge blev i
Københavnsområdet, hvor de blev fordelt på skoler,
kaserner og barakker. Da de tyske tropper tog hjem
blev flygtningene boende, og kom nu under skar-
pere opsyn. Forældre protesterede i efteråret 1945
mod at skolerne fortsat var optaget af flygtninge.
Lejren i Kløvermarken blev udbygget og officielt
indviet i november 1945. Det højeste antal beboere
i lejren var 17.798 i august 1946, men efterhånden
blev de hjemsendt til
Tyskland og lejren blev nedlagt i februar 1949.
Ca. halvdelen af beboerne var kvinder, en fjerdedel
børn og en fjerdedel gamle mænd. For at forhindre
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smittefare og fraternisering mellem kvinderne og
danske mænd var lejren omgivet af en dobbel-
trække ståltrådshegn. Lejrens 900 barakker var op-
delt i beboelsesblokke med hver 16 beboere (plus
små børn), blokke med toilet og vask, skole, køk-
kenfaciliteter, kirke, sundhedscenter med læge og
sygeplejerske, frisør og gymnastik, så det lille sam-
fund kunne fungere på egne vilkår. Maden kom
dels udefra og dels fra små køkkenhaver i lejren.
Den var sparsom men ikke så forskellig fra, hvad
den danske befolkning fik. Flygtningene var hel-
bredsmæssigt i en meget dårlig stand da de kom,
mange, specielt små børn, døde og 5.344 flygt-
ninge ligger begravet på Vestre Kirkegård. I dag
huser Kløvermarken et stort antal fodboldbaner.

Af Lone Jepsen

Retsopgøret og henrettelserne
Med befrielsen startede også det store retsopgør
med danskere der havde arbejdet for tyskerne,
eller have leveret og produceret til besættelses-
magten, de såkaldte værnemagere. Det krævede
lovgivning med tilbagevirkende kraft, altså også
kriminaliserede handlinger, der ikke var ulovlige
da de blev udført. I befrielsesdagene blev 30.000.
interneret. Kvinder der var mistænkt for at have
haft samkvem med tyske soldater blev mishandlet
og klippet skaldet. Det var ofte unge mænd uden
tilknytning til modstandsbevægelsen, der stod bag.

I de første år efter krigen blev ca. 13.000 dømt, de
fleste med fængselsstraffe op til et par år. 46 per-
soner blev henrettet, heriblandt medlemmer af ter-

rorkorps under Hipo. I København foregik på 2.
Redan ved Margretheholm, hvad der i dag er den
nordligste del af Dyssen på Christiania. I alt 29
dømte blev henrettet her frem til 1950. I dag kan
man se befonfundamentet til skuret, der ligger på
den anden side af stien fra spidsen af Den Kosmi-
ske Blomst, som er et gammelt krudtmagasin fra
befæstningen.

I 1955 afgjorde en parlamentarisk kommission,
at der ikke var baggrund for at føre rigsretssag
mod danske politikere for deres beslutninger
under besættelsen.

Tre internerede tyske kvinder,

fotograferet fra vagtruten

mel lem de to rækker pigtråd.

Luftfoto af Kløvermarken

efter lejren var fu ldt udbygget i 1 946.




