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Menneskcr er pa fluu pa Balkan i disse dage for at undgd
uUryddelse. Det er desv€ne s6danne tragiske bcgivenheder, der
gAntager sig i verdenshistorien.

Na+llskland gennernforte "Endldsung"eller "den endelige
losning afjodesporgsmalet" i det cnc besatte land efter det andet.
I eftedret 1943 var turen kommet til Danmark, da var 3 millioner
jsder allerede udslettet.
Fod[den yar der gaet en bolge af generalstrejker og uroligheder
ov€r hele landet. Det danske forsvar var blevet alVebnet og
intemoret, og den danske regerings sama$ejdspolitik med
bcsettelsesmagten ophorte. Der var ind{izrt undtagelsestilstand og
dette gjorde aldionen mod de danske joder nemmerc at
gennemfure for tyskeme. Samtidig havde tyskeme ved en razzia
siket sig nanelister over den jodiske menighed. Men Kobenha\r
svirlede med rygter om den forosteende mzzia- Politikeren Alsing
Andersen advarcde den kommende overrabiner Marcus Melchior.
Denne advarsel slg'ndte Melchior at give videre til den jodiske
menighed. Dette satte en kedereaktion i gang og nEsten samtlige
danske joder ndede at komme i skjul inden razziaen natten til den
l.oktober.
Langs @resunds kyst ventede de jodiske flygtninge pe mulighed
for at komme over til den frelsende havn i Sverige. Man regner
med at ca" 6.500 danske joder blev sejlet over Sundet. 500 joder
undslap ikke ruzziaen og blev sendt i kz-lejre.

Mange danske fiskere satte livet p6 spil ved disse
redningsaktioner. En af de havne, der var sL:ueplads for disse
dnmatiske begivenheder var Kastrup Broforening.
Aktioner berfra er ikke omtalt serligt meget i bes@ttelsestidens
litteratur. Men det er lykkedes at finde et par beretninger herom
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fortalt af nogen af derD, der blev rcdder hsrfra-
Pa broforeningens havn var der et slel, hvor der sad tyskere pd
derl ene side og dansk politi pi den anden. Hver gang fiskeme
skulie sejle ud skulle de havc et stempel. Tyskeme si efter om de
havde hskeredskaber med. Det havde de nu ogs6, nAr de sejlede
med jodcr. Nrir fiskerne sejlede med joder, blev disse samlet op
red en lille stensetning syd for havnen.

Egon Hadvig fortalte i Berlingske Tidende den 28. februar 1993
bl.a- folgende om sin flugt ti1 Sverige i oktober 1943. Han og hans
familie var flygtet fra Berlin til Danmark i 1938. :

Jeg blev hentet hjemme pd St. Mollevej af to fla Studentemes
E|ierretningstjeneste, sotn yar ned til at organisere nasseflugten.
,'i har et sted, hyor vi gemmer follg sagde de. Og sd gik vi roligt
op ad Kobnagergade oyer til regensen. Man btnne hore, at der
var Jlygtninge pd alle verelserne. jeg trcf en kammerat som
havde plads pd-en bQ(.

Postbfifsrer Cometius Petersen fax $emplet sin legimitationsbog
indens afgaag til SalthoLn fra Broforeningens havt i 1942
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Dengang ekiisterede Amagerbanen. Vi tog toget fra stationen
overfor Store Mollevej og sd ikke en tysker undertejs. Derimod
genfundte vi tnange passagerer, ,nen ri hilse ikke. .tVin baggage
bestod af de tue sborter, jeg hovde pd. I/i stod af pd Ka*up
Statton, gik ned til havnen...KloLken var 22, og det \)ar
belgmorld..

"Kom", sagde et par uhge fra Studenternes Ejlerretningstjeneste
og dirigerede dem fEgon Hartvig og tle af hans kammerater) ,4er
til en fskerbM, der ld i et lille bassin yderst ved molen. Her
betalte de hter 1.500 kr. for billetten til friheden og blev sendt
under dek I cirka fire timer harte de fire i den vippende bdd kun
mototew taf-tof. De latnne iA:.ke se hinanden i morket og talte
heller ik*e sammen. Egon Harteig har glemt, lwad han tenlee.
Tovsheden blev fowt brudt, da skipperen skad lugen tilbage og
melede sine forste og ene$te ord: "Det er syensk omrdde"
De frc sd. ingenting, ,nen vadede fra fukerbdden i land pd en
stand. Den ulandte skipper yendte sin bdd og sejlede hjem til
Kastrup uden lanterner. Klokkn var 2.30 nat.

Robert Bachmann fortalte i en konik i Berlingske Tidende den
26.9 1993 om sine traurnatiske bamdomsoplevelser. Hans .jodiske
familie -en dansk mor og en tysk far samt en tvillingebror, vax
tidligerc flygtet fta Hamburg til Kobenhavn.
Robert Bachmann, fort@ller om familiens flust i oktober 1943
b1.a:

Efier tre dage med hojEp@nding i nenerne Jdr i pludselig af en
god bekendt adv. Gunnar Gammeltofi, besked pd, at der er
bddlejlighed...kontanter erl@gges til d@loing af Jiskerens fisiko
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for at.fd sin bad konfakeret .. eller det der er verre..
lrled en ung anonyn "het Abel" ght tuleh en sen arten ad smd
vje ud til Kastrup badeh.wn, t@t ted tyske soldater...sely bilens
matte maruagningslys er nu slukket...Hjeltet dunker som sldg pA
en slortromme. En dansk betjent dbner forsigtigt gitterporten.
"God tur!".
Lillebror l?erner pdfars arm er bedwet afsovepillerfor at undgtt
afslorende lyde... Ned i en lille bdd .. med elleve andre kan den
hcere?..- Der legges fra.. en lon ude: ... Motorstop.
Stafibeiu-er..Gnistspntdlen..Gdr fur ild i bdden? Ilil det r6be
os?
Fi/e timers sosyge-ridt pA Sundets hdrde eflerdrsbolger... I

falgend.e dr bli'r det til drommenes mareridt, loor

ffii ffiotin Ni"tsen i K 39 kort for besattelsen' Kurt var med
til at Gsportere flyghinge Aa Amager til Sverige under lqigen'
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Midtyejs ude: Projelnorn*Aler rammer os! Er alt slut nu?... Et
stol,t lettelsens suk! Vi et leddetl Det el et nenskfurskib. BddskiJi,
og ind til den svenske, llot oplyste lqtst. Hvilken blenlende
kontrast til det knugende morke, vi kommer fra... men h\)or ri
geme tille r@rc bletet..-.
Tyve mdneder som flygtning i Slerige...Savnet af Danmark, der
mildnes af det nere nabosklb, de nange reddede...men frem for
alt af tabnenmelighed over at have livet i behold. En utrolig
inl"sats fla tusinder landsmend, der oplevede, at en del af deres
dawke medborgere rar i akut liesfare, og uden slEld-..

Joumalisteme B tt Bart€nbach og Ole Hans JeNen har i bogen
" De forfulgte- et fok pA flugt" mcdtaget mange beretninger om
danske jodeq der flygtede til Sverige i oktober I 943 . En af disse
handler om familien Somog]i, der boede i Ostrig. Effer Hitlers
arnektion af @strig ogsa kaldt for "Anschluss" blev mange
intellekhrelle, komrnunistcr, socialdemokrator, kristne og jsder.
arholdt heriblandt fortElleren Karl Somogds far, der var
landmaler og politisk aktiv pe venstreflojen. Det skete i 1938.
Efter 3 mineder blev faderen lssladt mod at familien skulle vzere
ude af"Det tredj€ Rige" inden den 20. juni 1938.
Familien tog til Wien, hvor mange flygtninge forssgt€ at fa
indrejse til bl.a. 'Ijekkoslovakiet Frank g og Jugoslavien. Det var
forgeves i stedet tog familien Somogyi ind pi det danske
konsulat. Her fik familien det Iad at de skulle rejse til Danmark
som tudster, for sA "ville der nok vise sig en ellar arrden losning".
Men det var ikke sd lige til alligevel, der var mange jodiske
indvandrere, der blev sendt tilbage til Tyskland igen. Familien
Somogyi klarede sig igennem ved at fA opholdstilladelseme
fornyet igan og igen. Somen Karl, der var 13 ar forsogt€ at fi et
job, men det matte han ikke for fremmedpolitiet, da han yar
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flygtning. Arbejdslosheden var i forvejen stor herhjemrno, i stedst
be$mdte han at liese til lege.
I okiober 1943 brendtejorden ogs6 under familien Somogri... De
besluttede sig for at flygte til Sverige, men af sikkerhedsmessige
grunde splittede man familien op i 3 grupper.
Faderen ville flygte fia Nordsjelland, og undslap kun med nod og
nEppe rczziaon i Gilleleje kirke, hvor de skjulte jodo blev taget.
Faderen havde v€eret skjult pe kfukoloftet, men var blevet fl]'ttet til
en hestestald fordi, der var nye folk, der skulle ind. Fader€n gemte
sig sammen med andre joder en hel ugg far det lykkedes for ham
at komme over til Sverige.

I r"$,x?r"1il::i;ri?tr * | "prj
lgcr!r9!ia!9dl4i4egJ / r i!+

gspoliiichetenf,
glnif,gen /,tf.r,a^.&1{ e+y ̂

il' ,'
Kort oy€r Oresund og stemplo fra en legitimationsbog for sejlads,
19M
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Sonnen Karl blev skjult hos en vens familie og kom efter en uges
tid med modstandsbevegelsurs hjalp til Dragor. Her blev lukket
ind i nogle fiskeskure i sma gupper og her skulle man sa ordrc
betalingen for overfarten. Det kostede 2.000 k. , havde man ikke
selv penge til det, ordnede modstandsbevagelsen ogsi denne del
af sagen. Karl Somoryius fort€ller:

Jeg synes, det var rimeligt, at liskerne fk pengene. De lob en
enorm risiko og tar direlde i livsfare- de lanne miste hele deres
efuistewgrundlag, hvis de mistede deres fiskeb,nde.
Vi var stuvet sammen som sardiner i det marke lastrum p& bhden,
men var lyl:l<elige, dq i horte nororens toffen ud af hotnen. Da ti
kom wer pd den svenske side af sagrensen, gikvi op pA d@kket

Karl Somogdus fortaller videre om sin mols og 2 brodres flugt til
Sverige via Kastrup:
Min mor og miQe brcdre pd 9 og 8 ar slaile flygte owr Kastrup.
De tog spomognen til jernbanestationen pd Amager, og i
sponognen fik min bror oje pd en skolekammerats mor, og sd
sbiger han over til hende: "Vi er pdvej til $erige"- og der tar
jo tyskz ofi.cerer i sporvognen, sd. de var meget heldige, at det
iktu gtk galt.
Da de hwde sat sig i toget, kom en dqme gdende gennem toget og
advarede alle fu, der ville flygte: "De skal ik*e tage af sted for

tyslenv er i Kastrup".
Min mor f.k travlt ttgd at komme ud af toget og tage tilbage til
strjulestedet- Det var hos nogle mennesl<er, der hed Hoffding, der
selv havd.e 2 bsm- De blet: bange for, at nogen pa vejen havde
obsemeret hende. S& de sorgede for, at min mor og bornene kom
til en kendt modstandsmand og offcer, Benneke. {Jgen efrer tog
de igen toget til Kqstrup og bley fulgt til bdden af en
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tuodstandsmand med mqsdngeyer- og der.re gang gik det godt.

Familien blev senere forenet i Sverige,

Flerc afde fisk€rc i Kastrup, der havde $ulpet jsder i sikkerhed i
Sverige m6tte selv soge 1y hinsidan i de sidste kigsAr. Der var
ded€s en hel Kastrupkoloni i LinhamrI, hyor mango i forvojen
havde svenske slegtning€.

Trods den senere diskrxsion om den skonomiske side af
jedehansportcme er der ingen tvivl om, at de danske fiskerc satte
livet pe spil --og som ovenstAende b€retninger lyser af: er de
reddcde joders taknanmeiighed selv h€r mange ftier senere

Flygtede Kastrupfiskere med deres familie fejrerjul i fisk€rnes hus
i Linhamn 1944

Apfll 1999
E



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460545

AsurNcsrro:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgdrdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pd Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Brobisser
Abent: Lordag og sondag 13-16


