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Taarnby og Kastrup under besættelsen

Tårnby Kommune blev del afkrigen med tyskbesat lufthavn og

hemmelige sejlruter til Sverige.

Tårnby
I 1940’erne var byen ved at vokse ind i Tårnby
kommune med villaer og rækkehuse, men ellers
var her landbrug og gartnerier og Tårnby Lands-
by, hvor rådhuset dog lå i Kastrup, med havnen
og bl.a. saltværk, syrefabrik og kemisk industri
op ad Amagerbanen. Det gammeldags og det
moderne stødte sammen, og kommunen prøvede
at finde sine ben.

Lufthavnen

➊ Flytningen af Københavns Lufthavn fra Klø-
vermarken til Kastrup begyndte i 1925, og den
moderne terminalbygning af Vilhelm Lauritzen
åbnede 1939. Lufthavnen blev besat af tyskerne
allerede 9. april 1940. Under krigen blev Kastrup
især brugt som flyverskole for Luftwaffe og til
mellemlandinger ved transport til Norge.

Området var beskyttet med antiluftskyts, bygnin-
gerne blev camoufleret, og landingsbanerne blev
kraftigt udbygget. Et par steder blev der anlagt
falske anlæg i landskabet, for at narre eventuelle
bombefly. Et planlagt allieret bombetogt 2. april
1945 blev afblæst. Ved befrielsen havde Køben-
havn stadig en intakt og moderne lufthavn.

Læs mere på Dines Bogøs hjemmeside: (l ink)

Kastrup under Jødeaktionen
Stads- og Lokalarkivet har udgivet et kort – i ArcGis-

systemet – der følger jødernes flugt via Kastrup.

Se l ink på amagerbsat.dk/l inks

➋ Kastrup Havn blev gennem krigen er vigtigt
sted for transporten til Sverige. Det skete både fra
den gamle havn, som stadig har præget af gamle
dage, med moderne domiciler på nordsiden.

➌ Længere oppe ad kysten er lossepladsen mod
Øresund for længst væk – eller – den udgør fun-
damentet for Amager Strandvej og arealet ud
mod stranden. Men under krigen blev der kørt
affald til opfyldning, og det blev et aktivt ud-
skibningssted til Sverige.

Amager Travbane i Tårnby.

Luftwaffe flyveinstruktør Josef Rotty

var udstationeret i Kastrup 1 941 -45.

Han tog i sin fritid en række farvedias

fra lufthavnen og hele København.
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Natarbejde på Rådhuset

➍ Tårnby Rådhus lå i den beskedne bygning
Kastruplundvej 15, som i dag er ungdomsklub.

Efter politiets internering d. 19. september 1944,
blev der skruet op for modstandsarbejdet, og det
krævede ordentlige papirer. Den 9.12.1944 blev
hele folkeregisteret bortført fra Tårnby Rådhus af
bevæbnede mænd. Det foregik hurtigt og diskret,
da Hipokorpset havde etableret en vagtstation
lige overfor.

Modstandsfolk fra Tårnby og Kastrup spillede
senere en rolle ved sabotagen mod Langebro
2.3. 1945, hvor Holger Darmer og Georg Hugo
Horwitz fik organiseret den togvogn, der kunne
fyldes med sprængstoffer og bringes til spræng-
ning midt på broen.

Modstandsbevægelsen i Tårnby

➎Modstandsbevægelsen havde et par lokale af-
delinger. Der var en bataljon, der opstod ud af
Amagerlandets Skytteforening, (der også trænede
på skydebanerne på Islands Brygge). Denne for-
ening stammede tilbage fra 1861 , hvor den
var oprettet for at træne de unge til at
forsvare fædrelandet.

Mere spontant var det med de unge, der mødtes
til dans, teater osv, i Løjtehus, der var kro og for-
samlingshus, og husede Tårnby Selskabelige
Dramatiske Forening. Det startede med snak
og fordeling af illegale blade, og det endte med
dannelse af egentlige modstandsgrupper i 1943.

To falske ID-kort fremsti l let efter

bortførelsen af Rådhusarkivet i Tårnby.

Udlånt af Torben Hjembæk
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