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Modstandens pionerer på Christianshavn

Man finder nogle afmodstandsbevægelsens pionerer

og originaler på Christianshavn.

Modstandskamp og i l l ega le bl ade
på Christianshavn

➊ Den allerførste modstandsorganisation i
Danmark så dagens lys allerede i april 1940.
Den hed Vædderen og som medlem
fandtes Robert Jacobsen, senere kendt som bil-
ledhuggeren Store-Robert. Han boede med sin
familie i Torvegade 52 i en for længst nedrevet
ejendom. Han drev i fællesskab med sin mor en
marskandiserbutik, hvor medlemmerne mødtes.
De kaldte sig officielt for en lejrsportsgruppe,
men infiltrerede nazistiske møder for at oprette
kartotek over deres medlemmer og sympatisører.
I december 1941 begyndte gruppen at udgive det
illegale blad, 'De frie Danske', der endte med at
blive fordelt over hele landet i op til
10.000 eksemplarer.

Det oprindel ige B&W var Motorfabrikken på Christianshavn.

Under krigen producerede de motorer ti l tyske U-både.

Derfor var fabrikken et mål for både bomber og sabotage.

B&W havde desuden eget skibsværft på Refshaleøen – ved

siden af statens orlogsværft. Skibsværftet arbejdede også

for tyskerne og blev derfor også udsat for sabotageaktioner.

B&W-arbejderne var organiseret i stærke fagforeninger.

Kommunisterne dominerede og flere sabotageaktioner af

BOPA blev derfor planlagt og udført på både

motorfabrikken og skibsværftet. BOPA-folk arbejde på

fabrikken og værftet og kunne smugle sprængstoffer ind.

Det var bla . baggrunden for den store sprængning af

motorfabrikken d. 21 . december 1 943. B&W-arbejderne gik

også forrest i de strejker, der siden blev ti l Folkestrejken i

juni/ju l i 1 944. (Se tur 9) .
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Christianshavn
Christianshavn var et fattigt havnekvarter med
en stolt fortid som kan aflæses af kompagnier
og handelshuse på Strandgade og langs
kanalen. B&W’s forskellige anlæg gav
arbejderbevægelsen (og modstandsbevægelsen)
den største dynamik. I 1930’erne blev bydelen
del af det moderne København da Torvegade
blev udvidet for at tillade biltrafikken til og
fra Amager, og moderne ejendomme skød
op på gadens ene side, fx Sandkagen og
Lagkagehuset. Sidegader og baggårde var
tætbefolket slum fra 1700-tallet og frem.
Kofoeds Skole – oprettet 1928 i en tidligere
kommuneskole i Dronningensgade var en
vigtig social institution, der i dag huser
Christianshavns Beboerhus.

Der var flere militære anlæg i bydelen
og omkring (se side 20-23)
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Modstandsbevægelsen var ikke en folkebevægelse,
heller ikke på Christianshavn. Det er muligt at
identificere ca. 75 kvinder og mænd med fast
bopæl på Christianshavn, som i større eller min-
dre omfang var aktive i kampen mod nazisterne.

Forfatteren Halfdan Rasmussen var aktiv mht de
illegale blade. Han boede Burmeistergade 8, i en
2-værelses lejlighed, hvor moderen drev rullefor-
retning i stuen, så familien med den store børne-
flok boede reelt i soveværelset.
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Doc og Cap

➋ Plaketten Ovengaden neden Vandet fortæller,
at modstandsgruppen Holger Danske blev dannet
her. Gruppen dog havde sit udspring i Stjerne-
Radio i Istedgade på Vesterbro, men blev
navngivet i børnelæge Keiser-Nielses lejlighed i
august 1943. Sabotageaktioner blev planlagt og
SOE-agenter overnattede i lægens ungkalehybel.

I øvrigt opbevarede Holger Danske-gruppen våben
og ammunition i Vor Frelser Kirkes spir og tårn.

Kejser-Nielsen (med kodenavned Doc) var ikke
med i gruppen, og foretog sabotageaktioner
alene, hvor han krydsede i en hjemmelavet
dykkerdragt, og placerede sprænglandinger på
siden af tyske skibe.

➌ Ella von Cappeln (Cap) var fysioterapeut, der
10 år havde være nonne i Frankrig og Belgien.
Hun samlede en Holger Danske-gruppe, med
mødested i den lægekonsultationen Torvegade 25,
hvor hun arbejdede. Kvinden med det tysk-
klingende navn deltog i likvideringer bl.a. som
partner med Citronen, og i efterretningsarbejde
for de allierede. Efter freden forsvandt hun diskret
ud af offentlighedens søgelys.

Læs mere om Christianshavn og krigsafslutningen

side 40

Det var en effektiv organisation ti l trods for at de flere gange

blev optrevlet af Gestapo. Omkring 60 modstandsfolk i

gruppen blev dræbt af nazisterne, nogle nåede at flygte ti l

Sverige. Al l igevel nåede Holger Danske-folkene, der ved

befrielsen talte 500 mænd og kvinder, at gennemføre ca 400

sabotager og adski l l ige l ikvideringer af stikkere og andre

tyske håndlangere
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➍ I den stille minipark for enden af
Christianshavns Kanal med de 2 ikoniske
kirsebærtræer findes skulpturen 'Siddende kvinde',
af Henry Luckow-Nielsen, opsat af Københavns
Kommune i 1943. Hele figuren udtrykker tristesse
og lukker sig om sig selv - som befolkningen
i 1943 måtte lukke sig over for den tyske
besættelsesmagt eller sætte ind med mere
aktiv modstand. Pladsen blev 1 .juni 2020
navngivet Martin Andersen Nexøs Plads.

De vigtigste grupperinger
i Modstandsbevægelsen

Holger Danske
Holger Danske opstod omkring Stjerne Radio i

I stedgade på Vesterbro i 1 943, og samlede især

borgerl ige modstandsfolk. Gruppen blev flere gange

blev optrevlet af tyskerne, og omkring 60 mod-

standsfolk i gruppen blev dræbt af nazisterne, nog-

le nåede at flygte ti l Sverige. Al l igevel nåede

Holger Danske-folkene, der ved befrielsen ta l te 500

mænd og kvinder, at gennemføre ca 400 sabotager

og adski l l ige l ikvideringer af stikkere og andre

tyske håndlangere.

BOPA

Organisationen hed oprindel igt KOPA – Kommuni-

stiske Partisaner. Kredsen blev siden udvidet med

folk uden for DKP og med vanl ig dansk humor

kaldte de sig derfor BOPA – borgerl ige partisaner,

som er det navn vi kender og bruger i dag. BOPA

rekrutterede folk på de store arbejdspladser i Kø-

benhavn og fik på den måde adgang ti l at placere

sprængstoffer. Det var sådan, BOPA fik sprængt

B&W’s motorfabrik 21 . december 1 943.

I a l t var ca. 400 mand ti lknyttet organisationen

gennem besættelsestiden. 40 BOPA-folk mistede

l ivet, og organisationen var sværere for tyskerne

at få ram på. BOPA lavede især store industri-

sabotager og en del stikkerl ikvideringer.

AMPA

Navnet dækker oprindel igt en lokal ud løber af

BOPA, hvor medlemmer boede omkring Sundby

Hospita l . Gruppen voksede sig stor og dækkede

efterhånden hele øen. Den var med i de store

industrisabotager i København – mod Globus, Atlas,

Riffelsyndikatet og selvfølgel ig B&W.

Ved befrielsen tog de samlede mi l itære vente-

grupper navnet AMPA, l igegyld igt hvad deres pol i-

tiske ståsted havde været. (Se tur 8) .

SOE

Fra 1 943 fik den engelske Specia l Operations

Executive held ti l at opbygge et netværk af grup-

per, der kunne modtage våben og sprængstoffer

nedkastet med faldskærm og fordele det videre ti l

resten af modstandsbevægelsen. Nedkastningerne

og grupperne lå væk fra de store byer, fx

Hvidstensgruppen i Jyl land, men agenter og

nedskudte pi loter blev ofte smuglet via Amager

ti l det neutra le Sverige.




