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Dragør

Den idyliske havneby var i begivenhedernes

centrum under Jødeaktionen i 1943.

Det sydlige Amager var fuldstændigt landligt i
1940, med et Store Magleby som den fine gamle
landsby og havnebyen Dragør med fiskeri og en
rig handelsfortid fra 1700-tallet og frem. Det var
et område med særlige traditioner og traditionel
klædedragt der udsprang af befolkningens
nederlandske rødder.

Siden 1907 have Dragør været endestation for
Amagerbanen, og trak hvert år gæster fra Amager
og resten af København. Amagerbanen havde
været lukket for trafik, men var genåbnet for
passagertrafik kort efter Besættelsen.

I 1943 blev Dragør det første omdrejningspunkt
for de danske jøders flugt til Sverige. Der var
mange der spontant fandt til dette sted, der lå
afsides og tæt på Sverige. I de første dage foregik
det diskret, men efterhånden så åbenlyst,
efterhånden som flygtningene ankom. Det kunne
ske med taxa eller med tog.

4.10 rykkede gestapofolk og tyske tropper ind på
havnen. Modstandsbevægelsen fik omlagt
flugtruterne bl.a. til Kastrup og Fakse Ladeplads.

Christian IX overværer i det traditionsrige

fastelavnsridt i Store Magleby.

Det gjorde han sidste gang i 1 940,

kort tid før besættelsen satte

en stopper for gennemførelsen i 5 år.

Kongen var selv en ivrig rytter,

hvis dagl ige rideture i besættelsens

første år var med ti l at g ive ham

en mytisk status i Danmark.
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Gestapo er en forkortelse for Geheime Staatspol izei

(Hemmel igt Statspol iti ) . Oprettet i apri l 1 933 af

Hermann Göring. I apri l 1 934 underlagt SS-leder

Heinrich Himmler. Fra 1 939 var Gestapo organiseret under SS.

Danmarks Rigsbefuldmægtige, Werner Best, havde en hoved-

rol le i opbygningen af Gestapo ti lbage i 1 934. Få dage efter

29. august 1 943 bad Best om at få Gestapo ti l Danmark ti l

bekæmpelse af modstandsgrupper og fængsl ing af jøder.

Ca. 300 pol itifolk fra Gestapos Sikkerhedspol iti (SD) i Tysk-

land samt 1 000-1 500 ordenspol itibetjente blev rekvireret

ti l Danmark.

Af de jøder der blev fragtet til Sverige kom ca.
700 gennem Dragør. Andre opgørelser siger 1000.
I sagens natur er det svært at fastslå, da det
foregik i hemmelighed. Men Dragør er stærkt
forbundet med aktionen. Man kan se kutteren
Elisabeth der deltog i smuglingen med kaptajn.

Man kan evt. høre en guide forsimple historien til
at denne ene båd transporterede 1000 personer til
Sverige over få dage. Men der var tale om et helt
samfund der gjorde det muligt. Fyrvæsenets
inspektionsskib Gerda II deltog også, men dette
skib er blevet foræret til et amerikansk
søfartsmuseum.

Både i Dragør og andre steder fik fiskerne
anseelige beløb for at smugle jøderne til Sverige,
og nogle få tog meget høje priser.

Historisk Arkiv i Dragør har flere temaer på

sin hjemmeside.

http://www.dragoerhistorie.dk/laes-om-lokalhi-

storien/temaer/krige-og-besaettelse-2/
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Kutteren El isabeth

efter en gennemgribende restaurering

ved lokale kræfter. (Paul Hartvigson 201 9.)




