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Folkestrejken i Sundbyerne

I sommeren 1944 gik København i oprør,

og det centrale Sundbyerne var et afde kvarterer der var berørt.

Optrapningen
Anden Verdenskrig gik ind i en afgørende fase
i juni 1944. De allieredes landing i Normandiet
og intenst modstandsarbejde medførte en tysk
reaktion. Modstandsaktiviteterne steg i de besatte
lande, og selvom tyskerne igennem sommeren
begrænsede de allierede til Normandiet, frygtede
de invasioner andre steder.

Den danske modstandsbevægelse styrkede sine
aktiviteter og sin agitation. 22.6. gennemførtes
Besættelsens største aktion ved sabotagen mod
Riffelsyndikatet i Nordhavn

Tyskvenlige terrogrupper lavede Schalburtage
(hævnsabotage af bl.a. Tivoli) . De tyske myndig-
heder beordrede spærretid så alle skulle være in-
den døre kl. 20.00. Modtagegruppen fra Hvidsten
i Midtjylland sad i Vestre Fængsel og blev 26.6.
dømt til døden.

TURSTART VED PLADSEN VED AMAGER BIO

(ØRESUNDSVEJ )

➊ AMAGER BIO

Fredag 30.6. rykkede tyskerne ind med tropper og
kanoner for at stoppe oprøret i opløbet. De blev
dog trukket ud igen.

➋ BARRIKADER PÅ AMAGERBROGADE

Se barrikaderne fra Holmbladsgade til Sundby-
vester Plads. Ved Sundby Remise brugte man
sporvejenes materiel til at spærre gaden.

➌ HÆVNAKTIONER

Under Folkestrejken var der frit løb for hævnak-
tioner mod butiksejere der blev ansat for at være
nazistisk indstillede.

➍ DANSEN I SOMMERNATTEN

Den normale kontrol og spærretid var afskaffet
for en tid. Vi har fotos fra spontan dans i
Ålandsgade. Man dansede også om bålet på
Amagerbrogade. Skt. Hans bål havde været for-
budt siden 1940.

➎ BELEJRING

Tyskerne havde trukket sig væk fra de oprørske
bydele. Men tropper og artilleri pegede mod by-
delen, og der blev også skudt ned ad gaderne.

Søndag aften i kolon ihaven
25.6. var en travl søndag i Sundbygaard
Haveforening. Folk var kommet herud trods
tyskernes påbud. I Gilbert Christensens koloni-
havehus mødtes de kommunistiske tillidsfolk
på B&W på Refshale-øen og diskuterede.
Næste dag erklærede værftets arbejdere at de
gik hjem kl. 14.00. Derfra bredte strejkerne sig
gennem ugen. Fra fredag 30.6. trodsede folk
udgangsforbuddet, og på Vesterbro, Nørrebro
og i Sundbyerne overtog de lokale gaderne.
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På billedet fra Smålandsgade ser man en kø til en
Irmabutik, i baggården. Familien skulle fodres,
trods mangel og belejring.

Folkestrejken endte uden store kampe, men ca.
100 civile københavnere blev dræbt i den drama-
tiske uge. 1 .7. var den blodigste dag.

I Daglig Beretning (udsendt fra Rådhuset) skriver
redaktør Søren Hansen lørdag d. 1 . juli 1944:

„Det kan endvidere oplyses, at der i Tiden mel-

lem Kl. 8 og 15 i Dag er saaret 114 Mennesker

og i hvert Fald dræbt en halv Snes (10 personer).

Særlig haardt er det gaaet til paa Amager, hvor

baade Landtropper og Flyverne har beskudt

Holmbladsgade.”

67 personer blev indbragt på Sundby Sygehus.

Styrkeprøven
Den tidligere regering prøvede at få københavner-
ne til at opgive strejken, blandt andet gennem en
appel oplæst 2.6. i Radioavisen. Men det var Fri-
hedsrådets opfordring til at fortsætte strejken der
havde virkning.

Til sidst gav tyskerne nogle indrømmelser, og af-
talte uofficielt en våbenhvile. Blandt andet blev
Schallburgkorpset trukket ud af København.

4-5.7. var strejken ovre.

De allierede brød ud fra deres brohoved omkring
1 .8., og erobrede resten af Frankrig på under en
måned. Det Tredje Rige gik mod sin undergang.
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Parmagades røde hjorte

Efter interneringen afpolitiet tog sabotagen til.

Tyskerne havde overtaget al håndhævelse aforden.

De fleste holdt hovedet lavt. Men der var andre der kæmpede.

Likvideringer
Den 3.4. blev stikkeren Oda Ellen Borregård for-
søgt likvideret på Sundebyvester Plads. Hun
overlevede og blev bragt til ➊ Sundby Sygehus,
hvor hun var rengøringsleder. Det var en
tyskvenlig familie, hvor sønnen var Hipo-mand.

Medlemmer af modstandsgruppen➋ Parmagades
Røde Hjorte mødt op på hospitalet, hvor hun blev
skudt. Dagen efter mødte sønnen op med fire an-
der hipomænd, og truede lægerne.

Senere trængte hipofolk ind på hospitalet og tru-
ede overlæge Svend Hansen. Herefter gik han og
flere andre læger under jorden.

Familien indleverede en tale de ønskede oplæst
ved bisættelsen 9.4. i Simon Peters Kirke. Men
pastor Tage Schack nægtede det, og holdt en
almindelig prædiken med jordpåkastelse. I tilgift
holdt han to minutters tavshed for at markere
femårsdagen for besættelsen i 1940.

Der var mødt mange tyskvenlige op til begra-
velsen, der følte sig provokeret. Og samme aften
blev Tage Schack hentet af hipofolk. Hans lig
blev fundet dagen efter ved Amager Strandvej.

➌ Ved præstens begravelse havde et medlem af
de Røde Hjorte – eller en sympatisør – taget en
imiteret jødestjerne på som protest. Han blev der-
efter pågrebet, og kom kortvarigt i konzentra-
tionslejr i Tyskland. Det overlevede han.

.

De Røde Hjortes endel igt
Det var ikke bare gruppen der boede i Parmagade,
men en anden stikker, omtalt som ET, som grup-
pen søgte at få ram på den 15.4. Han var svær at
få ram på. Han havde en armeret dør og en spand
fuld af håndgranater i sin lejlighed.

Det førte til en modaktion fra Hipo’s Lille Jørgen
gruppe. Parmagade blev lukket af i begge ender,
og fem medlemmer af gruppen blev taget til fan-
ge. De blev afhørt på Gestapos hovedkvarter
Dagmarhus, og kørt til ud i skoven i Nordsjælland
og skudt uden rettergang samme nat.

Efter krigen blev en af de ansvarlige likvideret, og
en anden blev henrettet i retsopgøret.

På kortet Minde om De Faldne kan man se, hvor

medlemmerne af gruppen boede i Parmagade.

HIPO: Forkortelse for Hi lf Pol izei – Hjælpepol iti . Oprettet i

1 944 efter fængsl ingen af det danske pol iti 1 9. september

1 944. HIPO var den københavnske afdel ing af

Efterretningstjenesten (ET) , som var en del af det danske SS-

korps, Schalburgkorpset. I 1 944 blev HIPO underlagt Gestapo.

Ca. 500 danskere blev optaget i H IPO både overbeviste

nazister og folk der var ti l trukket af en høj løn el ler den magt

der fu lgte med jobbet.
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I ndsatsen
De fleste holdt hovedet lavt. Men der var andre
der kæmpede. De Røde Hjorte, der foretog dum-
dristige manøvrer, og Hipo-folkene kæmpede mod
modstandsbevægelsen, mens den tyske hær blev
trængt tilbage på alle fronter.

➌ MINDESTEN FOR TAGE SCHACK

VED SIMON PETERS KIRKE

Også Pastor Schack lod sig ikke true, men fulgte
sin overbevisning med døden til følge, ligesom
den kompromisløse digterpræst Kaj Munk der var
blevet dræbt at tyskvenlige i Jylland 4.1 . 1944.
Schack tilhørte Tidehvervsbevægelsen, en ligele-
des kompromisløs strømning i Folkekirken.

(Ki lder: Dines Bogøs Hjemmeside.

Scheuer: Lykkestrands erindringer)
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SUNDBY KIRKEGÅRD
Man kan finde de fem modstandsfolk begravet på Sundby

gamle kirkegård, i det nordvestl ige hjørne, som nogle af de

få ti lbageværende grave. Denne del af kirkegården er i 2020

overgået fra aktiv kirkegård ti l park, men med bevarings-

værdige – fx Frihedskæmperes - grave beskyttet.

De dræbte var den 55-årige havnearbejder Ernst Rasmus

Daniel Pedersen. Hans søn Kai Ernst Peder Pedersen og de

tre andre - Poul Verner Brandt, Conny Heinrich Meyer

og Kai Kristiansen - var arbejdsmænd og lærl inge i a lderen

1 8 – 22 år. Gravene kan kendes på den runde kobber-

plakette for frihedskampens faldne. På gravstedet for far og

søn er de små gravsten smadret og kobbertyve har

taget plaketterne

Det grønne Amager
Byggeforeninger
Nede ad Amagerbrogade, på den anden side af
Englandsvej og Øresundsvej fandt man efter-
hånden det grønne Amager nede af sidegaderne.
Gartnerier og gårde blev udstykket til bygge-
foreninger, hvor bebore kunne opføre huse
efter foreningens forskrifter, hvilket giver va-
riation inden for rammerne. Den ældste og
fineste var Eberts Villaby fra 1895-1910, men
over alt er der villaveje med hvert deres sær-
præg, bag ved etagejendommene ved de større
veje. Mange andre steder blev der anlagt kolo-
nihaver for mennesker der boede i lejligheder.
Selvom Amager i 1940 ikke var anset som fint
område, var der stor social variation på øen,
og stærkt stigende befolkningstal.

➊➋➌➍➎➏➐➑➒➓




