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➊ START I OVERGADEN NEDEN VANDET

VED DEN GRØNNE PORT TI L B&W

Det oprindelige B&W var motorfabrikken på
Christianshavn. Under krigen producerede de
motorer til 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 ar-
bejdede også for tyskerne og blev derfor også
udsat for sabotageaktioner.

B&W-arbejderne var organiseret i stærke fagfore-
ninger. Kommunisterne dominerede og flere sa-
botageaktioner af BOPA blev derfor planlagt og
udført på både motorfabrikken og skibsværftet.

BOPA-folk arbejde på fabrikken og værftet og
kunne smugle sprængstoffer ind. B&W-arbejderne
gik også forrest i de strejker, der siden blev til
Folkestrejken i juni/juli 1944. (Se tur 9) .

➋ B&W MONUMENTET

På plænen ved siden af Christianskirken det mo-
derne mindesmærke for B&W med en tidslinje lagt
i fliser. Om perioden 1943 – 45 står der at værftet
var ”I centrum for modstandskampen.”

Man kan se skader fra bombningen på kirkens
sydøstlige hjørne.

➌ CIRKELBROEN

De engelske bombefly kom fra sydlig retning. De
var blevet blæst ud af kurs af en snestorm over

Bombetogtet mod B&W

Christianshavn og Islands Brygge fik en smagsprøve

på krigens uhygge i januar 1943.

De allierede bombede anlæg, der producerede for tyskerne.
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Nordsøen, og fik først landkending over Stevns.
Ved en fejl kastede en af maskinerne sine bomber
over Islands Brygge, men resten ramte på og om-
kring B&W. Nogle bomber gik af med det samme,
andre var sat til at eksplodere en halv time efter,
for at gøre rydningsarbejdet så farligt som muligt.

➍ SUKKERFABRIKKEN

En af de bygninger der blev ramt var DDS suk-
kerfabrik der brændte til gunden. Hele kvarteret
lugtede af brændt karamel i flere dage efter. På
den sydlige facade mod Langebro kan man se et
relief af Fugl Fønix der symboliserer genopbyg-
ningen. Pindene i bålet forestiller sukkerrør. Læn-
gere oppe ad Langebrogade blev et hus ramt, og
otte civile omkom.

➎ NJALSGADE OG GUNLØGSGADE

Beboelseskvarteret Islands Brygge blev ramt af fi-
re bomber, hvoraf kun én eksploderede. I starten
af Njalsgade dækkes et bombekrater.

Tre bomber ramte i Gunløgsgade. Den ene eks-
ploderede i nr. 5, hvor familien var ude. To bom-
ber landede i en 4. sals lejlighed. Det lykkedes at
hejse begge bomber ned og transportere dem
til havnekanten.

➏ VED KAJEN

Se billeder af bomben der bliver slæbt til kajen
og eksploderet der. Kajen blev stærkt beskadiget.

Det var en Kaptajn Birkhede fra flyvevåbenet der
stod for afmonteringen af bomben. Der var stadig
væbnede styrker i Danmark i januar 1943.
Det var der ikke samme efterår. [6]

Tur om krig og dagl igdag på Islands Brygge i tur [4]

Se turen som Map Tour på www.amagerbesat.dk

Find Amager Besat-kortet og ru l ned ti l turen dukker

op med navnet ”Bomber over Bryggen”. Denne Map

Tour er oprindel ig lavet ti l en byvandring med start

på Islands Brygge og slut på Christianshavn.
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BOMBN ING ELLER SABOTAGE?
Der var 8 omkomne civi le og store ødelæggelser. Det vi l le

kræve store ofre og skabe modvi l je i befolkningen, hvis

englænderne fortsatte en bombekampagne. Det fik den dan-

ske modstandsbevægelse ti l at satse meget mere på sabotager.

Det britiske og amerikanske flyvevåben havde bombemål nok

i Tyskland, hvor man regnede de civi le tab for acceptable.




