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Undtagelsesti lstanden

De mange kaserner og militære anlæg på Amager

gjorde øen til et militært mål for både tyskerne

og modstandsbevægelsen.

Bruddet med samarbejdspol itikken
Normaliteten eksisterede i en tyndslidt version
frem til august 1943, 0g Danmark havde regering,
valg, politi og væbnede styrker. Der kom flere ty-
ske krav i takt med Rigets nederlag på Østfronten
og i Nordafrika. Til sidste valgte den siddende re-
gering at gå af oven på tyske krav om henrettelse
af sabotører. Med udsigt til regerings afgang var
de danske væbnede styrker et problem. Tyskerne
ville gerne af med den danske hær, der var en ri-
siko ved en evt. invasion. De ville gerne have be-
holdt flåden til minerydning og bevogtning.

Til sidst valgte man at skride ind over for hele
militæret med Operation Safari, der udførtes i de
tidlige søndagstimer 28.9.1943. Det foregik i
hemmelighed. Blandt andet brugte tyskerne en
panserdivision der var i forlægning fra Norge til
Frankrig til nogle af opgaverne.

På Amager fører det til dannelsen organiseringen
af undergrundshæren (se tur 8) . Denne del af
modstandsbevægelsen lavede ikke primært
sabotager. Deres aktioner havde direkte militært
sigte, fx et våbenkup mod Ny Tøjhusgrunden
17.11 . 1944 med 16 mand og to lastbiler, hvor
800 geværløb blev erobret.

Skydeskolen for Håndvåben efter den

tyske overtagelse 29.8. 1 943.
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Flådens personale trak overgivelsen i langdrag ved

indgangen ti l selve flådebasen Nyholm, så de 27 skibe

på Holmen kunne sænkes. Viceadmiral Vedel havde

givet en ordre ti l sænkning af skibe, men ikke ti l mod-

stand, og de fleste fartøjer blev sunket ved spræng-

ladninger, der al lerede var placeret.

Flådens sænkning fik stor symbolsk betydning, både i

forhold ti l danskerne og udlandet. Nogle af skibene

blev bjærget og istandsat og brugt af tyskerne senere.

De danske tropper var interneret frem ti l starten af

oktober 1 943. Fx blev Lergravsparkens Skole ind-

draget ti l at internere menige i flåden. Derefter blev

de sluppet fri først i oktober under påskud af at

tyskerne havde fået bugt med ”jødiske terrorister.”

Mange mi l itærfolk gik ind i modstandsbevægelsen.

Det var folk med forstand på mi l itær organisation,

og konkret kendskab ti l bygninger og steder.

FØR OG EFTER UNDTAGELSESTI LSTANDEN
28.3. 1 943 var en vigtig ski l lel in je i dansk historie under

anden verdenskrig , og meget af det vi forbinder med

besættelsen fandt sted fra august 1 943.
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➊ BARAKKERNE (BALLONPARKEN)

De var oprindeligt bygget til hærens Ballonkorps,
der var ophævet, men havde ligget under artille-
riet. Der var ret mange soldater forlagt hertil,
for tyskerne have overtaget flere af de
bedste kasernebygninger.

Soldaterne var på vagt og prøvede at kæmpe mod
de ankommende tyskere. Tre soldater døde. De er
mindet med en sten lige nord for Ballonparken.
Ved Artillerivej 61 findes en mindeplade for den
civile Hartvig Hansen, der blev dræbt
under skyderierne.

➋ ARTI LLERIKASERNEN

Nu Statens Serum Institut. Ingen kampe. Denne
kaserne var overtaget af tyskerne allerede i 1940.

➌ NY TØJHUSGRUNDEN

Et område på inddæmmet land nord for Islands
Brygge, der bl.a. indeholdt hærens våbenfabrik
og depoter for Artilleriet. Bl.a. blev en chauffør
dræbt, da han skulle hente kommandanten
til overgivelsen.

På Christianshavn

➍ SKOLEN FOR HÅNDSKYDEVÅBEN

(PANTERENS BASTION )

Træningsskole for våbenbrug. Der var kun én
våbentrænet officer, C.G. Münter, der til gengæld
holder tyskerne stangen i en halv time, mens det
utrænede personale sad i beskyttelsesrum. En
anden tilknyttet officer, P.N. Nielsen, havde
trænet frivillige foreninger, der blev del
af modstandsbevægelsen.

➎ PRINSESSEGADE KASERNE /

BÅDSMANDSGADE KASERNE

(NU CHRISTIAN IA)

Der var kun 25 menige og nogle håndværkere
til stede på det store område. 50 tyskere angreb,
og en dansk oberstløjtnant blev såret
under overgivelsen.

➏ HOLMEN

Holmen var hovedbasen for den danske flåde.
Tyskerne fik adgang gennem porten for enden
af Prinsessegade, men broen mellem
Arsenaløen og resten af Orlogsværftet var trukket
op, og de tyske tropper måtte tage omvejen
ad Refshalevej.
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Den mil i tære geografi
Militæret havde mange anlæg på det Nordlige
Amager i 1940. De udsprang af Københavns
Befæstning, som den blev udvidet fra slutningen
af 1600-tallet fra Nyholm i Nord til
Christianshavns Vold.

Forsvarsværkerne var forlængst forældede i
1940. På Sjællandssiden var voldene omformet til
parker og fashionable kvarterer, da voldene blev
nedlagt og Befæstningn blev bygget i 1880’erne
og 90’erne. Frem til 1917 var Christanshavns vold
officielt byens forsvarsværk, og ikke det rekreati-
ve område som det er i dag. I det fattige Chri-
stianshavn blev militæret længe i bla.
Bådsmandsgade Kaserne.

Måske som en art kompensation blev der anlagt
flere af Artilleriets kaserner og anlæg på det ny-
vundne land mellem Islands Brygge og Amager-
bro, hvor Faste Batteri fra 1700-tallet have
dækket hullet.

Amager var beskyttet af søforter (Dragør, Kastrup
Fort og Kongelundsfortet), men ikke af en land-
befæstning som Vestvolden. Ved besættelsen var
Kastrup Lufthavn et vigtigt militært mål for
tyskerne (se tur 7) .
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