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Mennesker og modstand i Sundbyerne

Turen følger modstandsaktioner og personer

i Sundbyerne 1943 – 1945.

Modstandsbevægelsen formede sig i 1942 med de
første aktioner. Efter Undtagelsestilstanden 1943
blev indsatsen organiseret militært. Både kommu-
nister og nationalsindede borgerlige satte livet
på spil.

Sporvogn ti l KFUM

Tag sporvogn fra Hovedbanegården mod

Lyngbyvej. Stig af allerede foran Christiansborg.

Skift til Sporvogn 2 i samme Retning, Endesta-

tion Sundbyvester Plads. Ud over Knippelsbro,

og Christianshavn med kanalerne, over Stads-

graven og ud ad Amagerbrogade. Paa højre

Haand passerer Vognen en Kirkegaard uden en

Kirke, og lidt senere en Kirke uden en Kirke-

gaard. Der skal De staa af ved Tingvej og

Merry Bio. Sundby KFUM er den store bygning

på Oliebladsgade over for kirken.

Peter Jepsen blev som 26-årig sendt fra Aalborg
til København for at indgå i de militære vente-
grupper. Han var en nationalt sindet ung mand,
der havde fået foruddannelse til officer før afslut-
tet værnepligt.

Tid l ig sabotage

➊ START VED TINGVEJ 21

3. september 1942. Det tidligste registrerede sa-
botageforsøg på Amager var mod Jørgensen og
Jensen Automobilforhandlere på Tingvej 21 .
Indbrudsmændene havde ikke held til at antænde
motorolien og skabe en brand. Sabotage var ikke
så nemt som man kunne tro. Det var sandsynlig-
vis KOPA, der stod bag. Kommunistiske partisaner
der senere skiftede navn til BOPA.

Det gælder også sabotagen Papkassefabrikken
Colombus i 1943 yderst på Holmbladsgade, hvor
ejeren havde annonceret i det nazistiske blad
Fædrelandet. Her var også ildspåsættelse, der kun
var delvis succesfuld.

Se omtalen fra Amagerbladet i collagen først i
bogen. (Tekst findes på hjemmesiden.)

"Den anden var 20 år gl. middelhøj, glatbarberet

smalt Ansigt lysblondt tilbagestrøget noget bølget

Hår, iført lys Sportsfrakke, mørke Benklæder og

grålig Slipover med lys kant i Halsen, bar vist-

nok Briller."

Tilbage på Tingvej. Her er man midt i det gamle
Sundby, og selvom nogle bygninger er erstattet
med nye, mærker man den gamle landsby i skæve
gader og umage bygninger.

Propaganda

➋ MERRY BIOGRAFEN

I 1940 lukkede den oprindelige biograf Merry på
hjørnet af Tingvej, (2020: Café Vivaldi). Den nye
biograf havde entré fra Amagerbrogade (Café
Pelican), og biografsalen lå langs med Tingvej.

Kommunisten Einar Lykkestrand fortæller om
aktioner mod biografer der viste tyske film. Dem

På Shel lhusets 5. etage blev der holdt 36 gidsler - de fleste

var centra lt placerede modstandsfolk - der blev holdt i cel ler

i tagetagen i Shel lhuset, for at forhindre angreb. Blandt dem

var Poul Bruun, og Bartholdy Hansen, den mi l itære komman-

dør, og det affødte det engelske bombeangreb 21 . marts

1 945, hvor de nederste etager af huset blev bombet, og det

lykkedes de fleste af fangerne at undsl ippe.

Poul Bruun sprang fra 3. el ler 4. sa l og kom ti l skade, og på

Berl ingske Tidendes bi l ledserie om bombningen er der et

bi l lede af ham i hospita lsseng. Den mi l itære leder

Bartholdy Jensen døde under bombardementet.

Aktionen medførte andre tragiske tab, da en af de angriben-

de maskiner styrtede, og den Franske Skole på Frederiksberg

Al lé blev bombet ved en fej l tagelse.
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beslaglagde modstandsfolkene. Den Blå Engel fra
Merry, og Den Gyldne Stad fra Amager Bio. Nogle
film var nazistiske, og alle indeholdt propaganda
i form af ugerevyer. Ved en lejlighed gik Lykke-
strand foran lærredet med mikrofon og strømpe
over hovedet og formanede til ikke at se tyske
film. Modstandsarbejdet handlede altså også om
mobilisering og propaganda. Det var lige så na-
turligt som at tyskerne brugte deres filmindustri
til at komme med budskaber i de besatte lande.

➌ KFUM

Over for biografen ligger kirken, og i Olieblads-
gade er KFUM fra 1926 den store genbo.
Peter Jepsen flyttede ind her, og organiserede
en modstandsgruppe. Her var pensionat for unge
mænd, og der var læsekredse og andre aktiviteter
der kunne give dække for modstandsarbejdet.
Gruppen oprettede et depot i kælderniveau under
bygningens vestligste trappe. Efter optrevlingen
af Københavns ledelse i februar 1945 gik han un-
der jorden. Han opererede stadig fra KFUM, men
han holdt øje med om Gestapo observerede byg-
ningen fra deres grå Adler-biler. Så brugte han
køkkentrappen som man kunne nå via et posthus
i den anden ende af bygningen.

➍ LYONGADE 1 9

Storm Andersen Nexø boede i en bygning der lå her.

Storm Andersen Nexø (1913 - 1966) var toldem-
bedsmand og blev leder af de kommunistiske B-
kompagnier på Amager. Han var søn af den kendte
forfatter og kommunist Martin Andersen Nexø,
hvilket kunne give en særlig status blandt parti-
kammerater. Men det kræver mere end en berømt
far at blive leder af en hel afdeling bypartisaner
med mere blandet politisk sammensætning.

Peter Jepsen, der kom fra den anden ende af det
politiske spektrum, udtrykker

”stor respekt for Storms betydning for mod-

standskampen på Amager. Vellidt og respekteret

af alle i Afsnitsledelsen, blev han den naturlige

cheffor Afsnit 4 – Amager – ved befrielsen. At

han også havde sine folks tillid var tydeligt. Og

trods Storms uddannelse og sobre sprog, så

mærkedes ingen barriere. Det var ofte et bramfrit

og let forståeligt sprog, der taltes af – fx – en

mand fra B&W.”
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KFUM i Ol iebladsgade fra 1 926.

(Tv) Fra hjørnet af Englandsvej og Amagerbrogade gik

"Tårnbydi l l igencen", der havde erstattet rutebi len .
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Sabotager
omkring Holmbladsgade
Sabotageaktionerne blev mere og mere
velorganiserede fra 1943 og frem.

[se l ink: Historisk Atlas]

➎ GEISLERSGADE

Hos maskinfabrikken Hipavanda i baggården blev
inventaret ødelagt. Bygningen delvist nedrevet.
Gaderne omkring giver et indtryk af det fattige ar-
bejderkvarter omkring Holmbladsgades industrier.

➏ RIXEN

Ved aktionen mod Maskinfabrikken Rixen øde-
lagdes bygningerne med sprængstof 21 . december
1944. Den var udført af BOPA.

➐ I SENKRÆMMEREN

Poul Bruun overtog i 1938 en isenkræmmerforret-
ning i Holmbladsgade 90 i et lille hus på hjørnet af
Hessensgade. Bruuns butik lå i et af de små gamle
huse, der lå langs Amagers gamle gader, men som
for en stor dels vedkommende er væk.

Der ligger en moderne bygning, men man kan se
noget af det gamle byggeri ned ad Hessensgade.

Det blev et bekvemt dække for hans rolle som
civil leder i modstandskampen på Amager. Det er
en vigtig pointe at der var både en civil og mili-
tær ledelse af modstanden. Isenkræmmerforret-
ningen var et sted, mænd naturligt kunne have et
ærinde. Blandt andet mødtes Dansk Samlings kø-
benhavnsledelse med BOPA-formanden
Schippers, da Storm Andersen Nexø blev indsat
som leder for de kommunistiske kompagnier.

Poul Bruun sørgede blandt andet for at rekruttere
skydelærer P.N. Nielsen, der boede tæt ved i
Jenagade i en meget mere moderne ejendom.

Der var en opdel ing af modstandskampen i sabotage

og mil itære ventegrupper, der skul le holde sig i reserve

til at støtte en al l ieret invasion, men de to ting kunne

blive blandet sammen. Nogle aktioner gik på at sabo-

tere vigtig produktion el ler tyskvenlige virksomheder.

Andre havde især til sigte at skaffe våben til

undergrundshæren.

Den mil itære modstandsbevægelse på Amager var

opdelt i to grupper.

De nationale og tidl igere mil itærfolk i A-kompagnierne

og kommunister i B-kompagnierne. Der var noget

rival isering, men til l id og samarbejde i ledelsen. Det

var bevægelser der var vidt forskel l igt organiseret.

BOPA-lederen Svend Schippers begyndte i 1 943 at or-

ganisere mil itærgrupperne på Amager, med det ambi-

tiøse fortsæt at lave en enhed, der kunne støtte en

al l ieret invasion ved at besætte Kastrup Lufthavn,

Orlogsværftet ved Holmen og Hærens Våbenarsenal .

Kommunisterne havde ført an i den organiserede

modstandskamp efter Tyskland angreb Sovjetunionen

22. juni1 941 . Samtidig blev den kommunistiske

ledelse interneret.

Efter et par års pinagtig passivitet under ikke-an-

grebspagten mellem Sovjetunionen og Nazi-Tyskland

organiserede kommunisterne sig hurtig. Partiet stod

stærkt på de store arbejdspladser, ikke mindst B&W.

Modstandsaktiviteterne var et stridspunkt med social-

demokraterne, der støttede Samarbejdspolitikken.

Blandt kommunistlederne på Amager var

Storm Andersen Nexø og Eivind Lykkestrand.

En anden gren af modstandsbevægelsen udsprang af

Dansk Samling, der var et borgerl igt parti. Dets leder

havde aktivt organiseret modstanden. Peter Jepsen

havde en baggrund i Dansk Samling og desuden en

foruddannelse som officer.

Efter 1 943 blev mil itæret interneret, og mange befa-

l ingsmænd tilsluttede sig modtandskampen, fx P.N.

Nielsen og Bartholdy Jensen.

➏
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Kaffe med Gestapo
Få måneder før krigens slutning
gav Gestapo
et hårdt slag til modstandskampen
på Amager.

Gestapos vigtigste opgave var at
optrevle modstandsbevægelserne
og allierede spionnetværk.
I februar 1945 optrevlede de Kø-
benhavnsledelsen for de militære
ventegrupper. Isenkræmmer
Poul Bruun og den militære kommandant
Bartholdy Jensen blev arresteret af Gestapo
28. februar 1945.

➑ JENAGADE 5

Peter Jepsen blev advaret, og skyndte sig til
Jenagade 5 for at advare P.N. Nielsen, men der
var tyske vagter ved opgangen. Oppe i lejligheden
sad to Gestapofolk med fru Herdis, der spillede
uvidende, selvom hun ofte havde været kurér.
Efter noget ventetid foreslog hun at lave kaffe, og
fik lov at gå i køkkenet, hvor hun firede en be-
sked ned til altanen derunder, hvor familien også
var i modstandsbevægelsen. Konen dér
fik advaret begge mænd.

DAGMARHUS

Det lykkedes P.N. Nielsen at gå under jorden, men
hans kone blev indkaldt til forhør hos Gestapo i
Shellhuset ved Vesterport Station. Det var et af
centrene i Gestapos arbejde.

Modstanden fortsatte. Nærmest ved et tilfælde
mødtes Peter Jepsen og Storm Andersen Nexø på
Amager et par dage efter arrestationen. De gen-
oprettede kontakten mellem den kommunistiske
og borgerlige del af modstanden på Amager.

NYHAVN

Midt i marts var Gestapo-vagten i Jenagade fra-
værende, og Herdis Jensen vandrede ud af sin
lejlighed. Hun blev genforenet med sin mand.
Midt i marts blev de fragtet fra Nyhavn med 8
andre flygtninge til Sverige, hvor P.N. Nielsen
sluttede sig til Den Danske Brigade.

Sundbyerne
Sundbyerne var del af det gamle Tårnby Sogn.
Københavns kraftige vækst i slutningen af
1800-tallet førte til en stor tilflytning af ofte
fattige indvandrere til storbyen, med arbejder-
boliger og en kirke bekostet af Universitetet.
hvilket medførte at sognerådet simpelthen
skaffede sig af med Sundbyerne, der blev sin
egen fattige kommune mellem 1894 og 1902,
med skole, posthus og politistation.

Mange af de gamle landsbyhuse er væk, men
man kan genkende den i gadeplanen og side-
gader med små huse, med områder med leje-
kaserner. Efter 1902 blev det del af
Københavns Kommune, med højere boligstan-
dard. Der kom industri flere steder, særligt i
området langs Amagerbanen, parallelt med
Amager Strandvej.

Gadenavne
I Sundby kommune kunne man finde Øster-
gade, Fredensgade, Absalonsgade og andre
navne der allerede eksisterede i København.
Derfor blev gaderne omdøbt med geografisk
tema. Nygade blev Sverigesgade, Østergade
blev Frankrigsgade, Kristiansgade blev Pom-
mernsgade, og nye gader blev navngivet efter
dette koncept. Gader som Tingvej. Holmblads-
gade og Øresundsvej var der ikke noget der
hed, så de beholdt deres navne.

I løbet af 30’erne blev der bygget moderne
hvor der var plads, så under besættelsen lå
skæve småhuse, med ofte dårlig standard,
side om side med funkisejendomme
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