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En tolders dagbog
I tidsskriftet ZISE, Told og skattehistorisk Tidsskift nr. 3 fra 1996
gengives uddrag af lufthavnstolderen, Vemer Haacks dagbog fra
1939-1945. Bladet har lant dagbogeme af Vemer Haacks son
Karsten Haack.
Her i dette nltallsnummer af 4e&d& 1/. vil vi viderebringe nogle af
disse spendende optegnelser fra en mand, der var taet pa begiven-
hedemes gang under Danmarks besattelse.
Vemer Haack var fodt i Kastrup" han var son afglasmager Gustav
Haack og blev gift med en datter af skoleinspektsr P.J. Petersen i
Tiimby. Som den eneste embedsmand i lufthavnen blev han og
hans familie boende i tjenesteboligen i lufthavnen.

2. verdenskrig bryder ud
1939 var et rekordar for lufttrafikken i Kastrup, der var knap
50.000 operationer og et passagertal pA ca. 72.000. Der var ansat
53 funktionerer i administrationen og hos DDL var personalet pa
172 p€rsoner. Derfor var der hardt brug for den nye administrati-
onsbygning, der var tegnet afaxkiteLlen Vilhelm Lauritzen. Her
var der foruden afgang-og ankomsthal, kontorer for lullfartssel-
skabeme, toldvesenet, statspolitiet, postvesenet og Hammers re-
staurant, hvor de mange nysgerrige kobenhavnere kunne bese
lufttrafikken.
Men hen pi sensommeren den l. september kom kigsudbruddet.
Tyskeme gik ind i Polen og f6. dage efler erklerede England og
Frankig krig mod Tyskland.
I lufthavnen merkes optakten til 2 verdenskrig bl.a. pA lblgende
mide: Vemer Haack skriver i sin dagbog den 30.8. 1939
"Her i lufthavnen standser efierhdnden al trajik Dog sidder der
endnu nogle ulytr:kelige mennesker henne i paskontrollen. En ung
polak horte, al krigen var brudt ad og at lfal$zawa tat bombar
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deret, og han blev helt ude af sig selv. Vi har nu kl. l7 uventet fret
meddelelse om, at en lysk maskine er pd vej hertilJra Berlin. ..
Maskinen vqr en tysk regeringsmaskine. Om bord yar ambassador
yon Hassel med et budsfutb til den danske regeing".
Den 5. september skriver V. Haack:
De hollandske rutemaskiner gennemforer endnu et parforbindel-
ser, men stilheden senker sig over lufthavnen".
Til gengeld observerer man fra lufthavnen de tyske krigsmaski-
ners aktiviteter op gennem Oresund. Man hsrer desuden om,
hvordal de tyske flyvemaskiner skyder med maskingevrrer mod
de hollandske rutefly.
Ved en aldisse episoder bliver en passagerer fra Malms drebt.
Haack skiver videre:
I gdr fkvi fortrolig ordre til at gennemforc den mest gennemgri-
bende undersogelse for ind-og udgdenfu. Politiet skal medvirke,
og qlt skal undercqges af hensyn til eventuelt spioneri."
Vemer Haack forteller videre om en statslos passager pa flugt til
Haiti, der fo@ger selvmord i et rutefly over Sundet. Han bliver
hentet i lufthavnen afdet danske politi, der vil sende ham retur
med bAden til Giiteborg.
Der bliver endvidere udlagt miner i farvandet mellem Amager og
Saltholm.
Toldeme mi beslaglegge en del varer bl.a. the, kaffe, s€be, kakao
og konserves, der har udfsrselsforbud. Det var iser passagerer til
Berlin, der forsoger at smugle disse eftertragtede varer i en kigs-
tid. Selv den kendte tyske dirigent Wilhelm Furstwiingler forsogcr
at smugle et pund smor, men Haack fer ondt afhan og skiyer i
sin dag,bog!' Han fk lov at Jd det med. "
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Tyskerne besetter Danmark
Vemer Haack cr h-jemme i tjenestcboligen, da han den 9. april
1940 horer 3 bombemaskiner hcnover husets tag. I Ian tror,det er
danske maskiner. men fir si dcn frygtelig€ sandhcd at vide. da han
kommer pd arbc.ide: Danmark cr blevel besat af t),skeme. Forst
dagen efter rykkcr t)skeme ind i lufthavnen,
Al civil flyvning over dansk omradc bli!er forbudt. Flere af
DDL's fly'vcmaskineme lernes fra lulihavnen og anbringes i hur-
tigt opforte hangarer bl.a pA nmagcr Tmvbana.
Da lufthavnen i Alborg udseltcs for et €ngelsk bombardement,
forventer man noget lignende i Kastrup. Men da intet sker,genop-
tagcs flyvningen i lsbet afsommeren.

1'yske soldater bcsener lufthavnen april 1940

Vcmer Haack skriver den 22. november 1940i
Sidenjeg sidst skrev, er der sket del, at ri er flytlet over i en ba-
rak, som er indrettet lil os af den ryske r@rnemagl vest for hanga-
rcrne. Forholdene lter er egentlig ret gode, med tre b)se konlorcr
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og en stor lys yejerbod. De tyske Polizeibeamter er fulgt med. her-
oyer, og nu har yi JAet fre uniformerede SS-Gestapo, der kontrol-
lerer passene. Vi har godt at bestille, mange passagerer og meget
gods, menvi har ogsd mange aflysninger ".
Vinteren er hdrd og sundet fryser til i januar men snart blomstrer
vintergekkene og erantis i familien Haacks have.
fusdagen for tyskemes besettelse beskiver Vemer Haack sdle-
des:
Da jeg gik heloyer til tjeneste kJ. 9.j0, blev jeg standset pa Luft-
havnsvej ud for tjenesteboligerne af to tyske soldater, der med
stdlhjelm pd og opplantede bajonettel stand.sede alferdsel og
forlangte at se foll<s passersed.del. Jeg henyiste til, at jeg yar i
uniform, og at jeg sk lle til mit tjenestested. Men de negtede mig
adgang, ogjeg mdtte sd op ned passdrseddelen.
Vi har her i lufthavnen skillinget sammen til en radio, og vi
sttommer nu sammen i godselspeditionen, ndr nyhederne udsen-
des.

Luftalarm
Verdenskrigen falges noje i rudioen. Men alt forbliver foftoldsvis
roligt i lufthavnen. I dagbogen noter€r Vomer Haack dog flerc
gange engelske fly over lufthavnen og tyskem€s besvarelse med
antiluftsk''ts, f-eks. i august 1942:
Nalten mellem den 20. og 21. august viljeg sent glemme. Det trak
op hen ad aftenen til et m@gtigt uyejr, og yi lik to omgange ned
uhyre masser afvand. Det kalminerede med et voldsomt nedslag
lige i nerheden aftjenesteboligen. Vi horte en st@rk hvislen og i
samme nu et m@gligt brag. De eleltiske propper sprang, og ry-
stet stodjeg op og gik ind til Karsten( ssnnen), som yqr rdgnet
t'ed bruget. Han kom ind til os for at blive rolig igen, og da det
v.Erste yar drevet oyer, kom han sd ind til sig selv igen.
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Dajeg havde lagt mig ned i sengen efter funforsbek*elsq be-
gtndte der pludselig en meget st@rk slctdning fra batterierne
rundl omlo'ing os- Vi ville n@sten ik*e tro vore egne orer- engel-
ske flyvere midt under et sAdant uvejr! Men det var sandelig rig-
tigt. Orerult glimlede nu antiwswset samtidig med lynene, og
da jeg kiggede ud afvinduet, inden i gik ned i kelderen, sdjeg,
at granaterne sprang som sterke lysglimt i regntykningen lige
over lufthavnen. Sdforst lad sirenerne, og vi gik ned i kelderen,
indtil der bl@stes afen halv times tid eIter. Il:ke sd snart havde vi
lagt os ned i sengen igen, forjeg horte den velkendte lyd afengel-
skz maskiner.

Tyske lly styrt€r ned
Det yar som nevnt ikke ufarligt at bo og arbejde i luffhavnen.
Vemer Haack beskriver det s6ledes:
I haven er fur sd d.ejligt, og nAr man sidder og nyder disse stille,
lune sommeraftner er det nlpsten ikk til al forstA, at vi bor midt i
en milit@rlejr omgivet af bqrak!,er og med mange tyske bigsmq-
slriner i luften over os . Og pd pladsen ved siden af os og rundt
omlaing os er kanoner opstillel, hvor mondskabet er rede til at
k@mpe hvert ojeblik Vi horer larmen fra maskinerne og soldoter-
nes rdb, og ti horer yagtafdelingernes taldfaste tramp, ndr de gdr
forbi udenfor hwen, menvi kan in4entiag se, fordi hekkne er sd
hoje, ogvi bryfur os heller ikl@ om at se dem. Kun nar de sorle
maskiner med oressnderrivende larm drsner hen over vort hoved.
bliver idyllenfor alvor brudt.
Der kom ganske vist ikke bombeangreb pd lufthavnen, men der
skete andre ulykker, hvor det danske personale var i fare bl.a. ju-
leaftensdag I 942 ;
Juleafiensdag kl. I I sdjeg en tysk maskine med motoreme pd fuld
Izaft fare ind i en barak i det sydveslige hjorne afpladsen. En
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m@gtig stovslry skod op, og da ambulancerne havde ryddet op,
horte vi, at der tar Jlerc dode og sdrede. Der er tist 3 dode.
I marts 1943 omtaler Haack en anden ulykke;
Sidste fredag morgen styrtede der en tyskflyvemasl<ine ned i
strandkanten yed lo,udthuset. Maskinen bley totalt vrag, og de fire
oml'zingverende blev drebt. Ligene afsoldaterne var meget
slent beskadigede, og den ene havde mistet horedet. Den soldat,
der fandt det, kom berende ind med det i haret..
I folge Karsten Haack faldt der ca. 3 tyske fly ned pr. dogn i det
sidste ax afbesettelsen. Det sLfldtes mangel pA piloter, der derfor
ofte var nodtorftigt uddannede og uavede.

Modstand
Karsten Haack har fortalt, at hans far under besettelsen sendte
meddelelser om situationcn i lufthavnen til London med maski-
neme til Sverige. Brevene 16 i stopklodseme under flyets hjul og
klodserne blev ved afgangen smidt ind i rutemaskinei.Men dette
ftemgar -vel af sikkerhedsmessige arsager- ikke af dagbogen. Til
gengeld skiver Vemer Haack i september 1943 om de lufthavns-
fol( der mitte flygte til Sverige:
Flygtningene ankommer stadig til Syeige, og her fra lufthavnen
er der flygtet fire-flyvelederne Lauritzen og Larsen, afuejdsmen-
dene Bottger og Lindemann. De to forste i havnevesenets bAd
"Koluka"-og de to sidste i den svenske maslejne til Malmo som
blinde passagerer. Der har selt'folgelig y@rct en del opstandelse,
og tyskerne siqet, at yi nok skal bliye forbavset oyer, hvad det
kommer ud af aff@ren, men jeg tror ikke, der sker meget. "
Situationen tilspidses i 1944, Vemer Haack skiver i oktober:
I foftige uge tog danskeren, der er ansat yed det tyske politi og
virker i lufthavnen, en pakke illegale blade pd DDL's vogn. Der
blev stor opstandelse. Arbejdsmendene bler stral{; taget af ty-
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skerne, mange andle kom i forhor, men den der havde med pak-
ken at gore, forsyandt rettidigl. Senere pd dagen skrev han et bre\)
til tyskerne ogfortalte, at det rar ham, og sd kom arbejdsmende-
ne fri.
Tyskerne og vi danskz taler ikke et ord med hinanden, selv omvi
arbejder side om side. ..
Ude hos os i lufthavnen er forhold.ene forferdende . Der er snart
ikJ.e muligt qt gennemfore dansk embedsmaskinei uden at risike-
re at komme i f@ngsel eller det, der er yerre. Hvert ojeblik bliter
yi truet med arrestation. Forleden dag blet' toldassistent Olsen
truet med yestre f@ngsel, og i dag er der efter, hvad Ss-politiet
har meddell os, udstedt arreslordre mod toldforvalter Bang og
mig. Anledningen var, at toldfomalteren ikke ville anerkende en
erklcering, som en afde lokale Gestapofolk i lufthavnen havde
udstedt for atla en sending pd 50 pak*zr (antagelig 150 pd smor)
ud aflandet.
Bdde toldforvalteren og Haack kom i forhor og blev truet med an-
holdelse. Men sagen gik i sig selv igen.

Befrielsen
I marts 1945 bliv€r mange sarede og usselt kledte tyske soldater
fta fionten anbragt i barakkeme i lufthavnen. Man venter spEndt
pd afslutningen afkrigen. Der er mange tegn pa, at noget er i gere,
bl.a. ankommer flere kendte svenske diplomater og tyske em-
bedsmend.
Og endelig fredag den 4 maj, da familien Haack er p{ vej til fami
lie besog i Kastup moder de en ung mand, der forstyrret lober
omkriog og reber "Krigen er forbi"..
Neste dag m6dcr lufthavnspersonalet pA arbejde k1.5.45 :
Flaget blev doglorst hejst H 8, fordi kapihtlationen for$ EAdk i
baft pd det tidspunkt. Det var et skont sjeblik da det store split-
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fag gik til tops i et frit Danmark Men tyskzrne var her dog sta-
digvelc og de skulle forst afiebnes afengelske tropper...
Endelig ca. kl. 15 sd vi den forste enEelske tranpofimaskine dukke
op i syd-vest, og da den havde gjort en runde, sA vi fem formatio-
ner pd den sydvestlige himmel...
Snart korte nqskinerne op p& geled., og ud kom de engelske fald-
skermsj@gere og de grdflyere. Da stormede menneskemassen
hen imod dem, rd.benfu og slo,igende afbegejstring..
Det var et antiklimaks for personalet i lufthavner at opdage at
kontoreme bide hos toldeme, DDL, det svenska og det tyske
luftfartsselskab var blevet plyndret og odelagt afamerikanske sol-
dater, der vel ville have en souvenir med hjem.
Det var en sorgelig h@ndelse. Men snart sker der flere ting bl.a.
ankonmer Montgomery. Senere i juni skiver Haack:
Seltt om englenderne er rare ogflinke at have med at gore, sA
tror jeg nok , at de Jleste onsker, at ei nu snart kan blive os selv
i"en...
RAF forlod lufthavnen den 5. september 1945.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ IO
2770 KASTRI]P
TLF.32 460s 45

AeNnicstlo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
I i nger pd Kastrupgardsamlingen :
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Plydsen, Amager Standvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.Abent: Lordag og sondag l3-17
Lukket fra den28.12 1997 tll den 30.1.1998


