
I 1942 blev gårdene Birkelund,
Aflandshage og Sandagergård
på Sydamager eksproprieret af
Krigsministeriet. Officielt som
skydeterræn, men uofficielt
fordi den tyske værnemagt
ønskede at opstille et større
system af radar- og radioan-
læg. Et tysk radaranlæg med
kodenavnet ‘Krokodil’ blev
opstillet mellem gårdene Bir-
kelund og Aflandshage over
for Skolevej.

Flere forskere mener, at
den første tyske henrettelse af
en dansk sabotør blev foreta-
get på Sydamager. Ingeniør
Poul Sørensen, der var blevet
dødsdømt ved en tysk krigs-
ret, blev måske henrettet på
Birkelund den 28. august
1943, dagen før undtagelsestil-
standen. Først dagen efter
overtog den tyske værnemagt
Ryvangen, den nordlige del af
Ingeniørkaserneområdet på
Østerbro, hvor mange henret-
telser senere blev foretaget.

Efter befrielsen 
Umiddelbart efter befrielsen
overtog modstandsbevægel-
sen Aflandshage-området, og
gården Birkelund blev en
overgang brugt som kvarter
for kompagni B4 fra Sundby. I
årene 1945-1947 blev de tyske
bygninger ved Birkelund an-
vendt til indkvartering af
flygtninge fra tidligere østty-
ske områder. Skydebanerne
øst for Birkelund blev benyttet
af militæret og civile skyttefor-
eninger i mange år.

Først i 1965 blev arealet ved
gården Birkelund igen benyt-

tet til direkte militært formål. I
1961 havde forsvaret fået til-
budt amerikansk våbenhjælp
til opstilling af fire raketluft-
forsvarseskadriller. Eskadrille
542 blev oprettet i USA i 1964,
og året efter blev dele af denne
eskadrille midlertidigt placeret
i en teltlejr ved Birkelund.

Det nye ‘jord til luftmissil-
system’ kaldet HAWK skulle
afløse NIKE-systemet, som
forsvaret havde anvendt siden
1959. Et NIKE-batteri havde
været placeret i Tårnby ved
Frieslandsvej nord for Kongel-
unden. Senere blev eskadrille
542 placeret ved Birkelund.
HAWK-systemet er en videre-
udvikling af traditionelt anti-
luftskyts. Systemet blev
løbende modificeret med ny
elektronik og datateknologi. I
fredstid var omkring 50 perso-
ner ansat ved eskadrillen på
Birkelund, og hovedparten var
fastansat personel. I slutnin-
gen af forrige århundrede flyt-
tede eskadrille 542 til Skal-
strup på Sjælland.

Pionergården 
Birkelund har nu skiftet navn
til Pionergården. Gården huser
ammunitionsrydningskompa-
niet, der er en del af Ingen-
iørregimentet i Skive. De er
eksperter i bortsprængning og
uskadeliggørelse af sprængs-
toffer og bliver ofte tilkaldt af
politiet. 

De arbejder til daglig på
Amager Fælled, der er et gam-
melt militært skydeområde.
Før fælleden endeligt kan fri-
gives til civilt brug skal der ske

en bortsprængning af ueks-
ploderede granater og lig-
nende.
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Siden 1963 har vi været specialister
indenfor høreapparater. Vi udvikler hele
tiden nye produkter og benytter altid
den nyeste digitale teknologi. Derfor
kan vi tilbyde verdens mindste og mest
avancerede apparater.

Bestil en tid til en høreprøve, så også
De kan få en digital løsning

uden egenbetaling x)

Levering indenfor 14 dage.

Vi giver et gavekort på kr. 3.500,-, hvis
De vælger et InTune-apparat hos os, og
husk - der ydes offentligt tilskud på kr.
5.830,-, og er De medlem af “dan-
mark” ydes yderligere kr. 1.000-
pr. apparat i gruppe 1 og 2, og
kr. 500.- i gruppe 5.
Tak for de første 45 år,
og på genhør hos
Dicton

Nu skal De høre !

DICTON OPEN EAR - InTune DICTON Cic - InTune DICTON Cic DELUXE - InTune DICTON Minicanal - InTune DICTON Intracanal - InTune
Kr. 10.000,- Kr. 9.500,- Kr. 10.000,- Kr. 10.000,- Kr. 9.500,-

DICTON - først i Europa med InTune. Den nye digitale teknologi fra USA. 4 års garanti 

- Nu skal De høre ! 
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Priseksempel kr.10.000

Offentligt tilskud kr. - 5.830
Pris herefter kr. 4.170

Gavekort kr. - 3.500
Sygesikringen “danmark” kr. - 670

Egenbetaling kr. 0

Østbanegade 5 - 2100 København Ø - tlf 35 26 00 14 - Få skridt fra Østerport Station og Oslo Plads med mange buslinier.
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Vort jubilæums-tilbud fortsætter!
En gård på Amagers sydspids

TYSK LUFTWAFFERADAR af typen Würtzburg Riese
opstillet 1942. Fotoudlån: Frihedsmuseet.

SUNDBY-KOMPAGNI B4 fra »Ampa« overtog medio
maj 1945 vagten ved gården Birkelund og radarstation
»Krokodil«. Fotoudlån: Kompagnichef Boleslaw Apollo.

29. JUNI 2002: Dragør Lokalhistoriske Forening på »Bir-
kelund«, hvor man så »Rullemarie i aktion«. I dagens anled-
ning lavede den ristede pølser og snobrød. Foto: D. Bogø.

1946. Tidligere tysk radarstation etableret i 1942. Bygningen fungerede som flygtningelejr
1945-1947, hvorefter de blev nedrevet. Værnepligtige CB’er bevogter lejren. Fotoudlån:
Irene Nilsson.

Lokalhistorikeren
Dines Bogø skriver om
Amagers historiske rødder.

Arkivet

LOKALHISTORIE: Gården Birkelund har siden Anden Verdenskrig i lange perioder været an-
vendt til militære formål. I dag hedder den Pionergården og huser ammunitionsrydningskom-
pagniet og Rullemarie.

Nu har vi fået endnu 
billigere priser til udlandet.

„Telefon ac Turkiye’ ye“
og resten af Europa for kun :

Ingen abonnementer. Ingen rudekuverter. Ingen overraskelser. cbb.dk

(0,1605 yeni türk lirasi. Læs mere på www.cbb.dk/udland)

69
øre/min. til fastnet.


