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Menneskcrer pa fluu pa Balkan i disse dage for at undgd
uUryddelse.
Det er desv€nes6danne
tragiskebcgivenheder,
der
gAntager
sig i verdenshistorien.
Na+llskland gennernforte
"Endldsung"eller "den endelige
losningafjodesporgsmalet"i det cnc besattelandefterdet andet.
I eftedret1943varturenkommettil Danmark,da var 3 millioner
jsder alleredeudslettet.
Fod[den yar der gaet en bolge af generalstrejker
og uroligheder
ov€r hele landet.Det danskeforsvarvar blevet alVebnetog
intemoret, og den danske regerings sama$ejdspolitik med
bcsettelsesmagten
ophorte.Der var ind{izrtundtagelsestilstand
og
dette gjorde aldionen mod de danske joder nemmerc at
gennemfurefor tyskeme.Samtidighavdetyskemeved en razzia
siket signanelisteroverdenjodiskemenighed.
Men Kobenha\r
svirledemedrygterom den forosteende
mzzia-PolitikerenAlsing
AndersenadvarcdedenkommendeoverrabinerMarcusMelchior.
Denneadvarselslg'ndte Melchior at give videre til denjodiske
menighed.Dettesatteen kedereaktioni gangog nEstensamtlige
danskejoder ndedeat kommei skjul indenrazziaennattentil den
l.oktober.
Langs@resunds
kyst ventedede jodiske flygtningepe mulighed
for at kommeover til den frelsendehavn i Sverige.Man regner
joder blev sejletoverSundet.500joder
medat ca"6.500danske
undslapikke ruzziaenog blev sendti kz-lejre.
Mange danske fiskere satte livet p6 spil ved disse
redningsaktioner.
En af de havne,der var sL:ueplads
for disse
dnmatiskebegivenheder
var KastrupBroforening.
Aktioner berfra er ikke omtalt serligt megeti bes@ttelsestidens
litteratur.Men det er lykkedesat finde et par beretningerherom
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fortalt af nogenaf derD,derblev rcdderhsrfraPa broforeningenshavn var der et slel, hvor der sadtyskerepd
derl ene side og danskpoliti pi den anden.Hver gangfiskeme
skulie sejleud skullede havcet stempel.Tyskemesi efter om de
havdehskeredskaber
med.Det havdede nu ogs6,nAr de sejlede
jodcr.
med
Nrir fiskernesejledemedjoder, blev dissesamletop
red en lille stensetning
sydfor havnen.
EgonHadvig fortalte i BerlingskeTidendeden 28. februar 1993
bl.a-folgendeom sinflugtti1Sverigei oktober1943.Hanog hans
familievar flygtet fra Berlin til Danmarki 1938.:
Jeg blev hentethjemmepd St. Mollevej af to fla Studentemes
E|ierretningstjeneste,
sotnyar ned til at organiserenasseflugten.
,'i har et sted,hyor vi gemmerfollg sagdede. Og sd gik vi roligt
op ad Kobnagergadeoyer til regensen.Man btnne hore, at der
var Jlygtningepd alle verelserne.jeg trcf en kammerat som
havdeplads pd-en bQ(.

Postbfifsrer CometiusPetersenfax $empletsin legimitationsbog
indensafgaagtil SalthoLnfra 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 tnangepassagerer, ,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 uhgefra StudenternesEjlerretningstjeneste
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 defire i den vippende bdd kun
mototew taf-tof. De latnne iA:.kese hinanden i morket og talte
heller ik*e sammen.Egon Harteig har glemt, lwad han tenlee.
Tovshedenblev fowt brudt, da skipperen skad lugen tilbage og
melede sine forste og ene$teord: "Det er syenskomrdde"
De frc sd. ingenting, ,nen vadedefra 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 1993om sinetraurnatiskebamdomsoplevelser.
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@ndingi nenerne Jdr i pludselig af en
god bekendt adv. Gunnar Gammeltofi, besked pd, at der er
bddlejlighed...kontanter erl@ggestil 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@tted tyskesoldater...selybilens
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
det til drommenes mareridt, loor
falgend.e dr bli'r

Kurt varmed
ffiotin Ni"tseni K 39kort for besattelsen'
ffii
underlqigen'
til atGsportere flyghingeAaAmagertil Sverige
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Midtyejs ude: Projelnorn*Aler rammer os! Er alt slut nu?... Et
stol,t lettelsenssuk! Vi et leddetl Det el et nenskfurskib. BddskiJi,
og ind til den svenske,llot oplyste lqtst. Hvilken blenlende
kontrast til det knugende morke, vi kommerfra... men h\)or ri
geme tille r@rcbletet..-.
Tyve mdneder som flygtning i Slerige...Savnet af Danmark, der
mildnes af det nere nabosklb, de nange reddede...menfrem for
alt af tabnenmelighed over at have livet i behold. En utrolig
inl"satsfla tusinder landsmend, der oplevede,at en del af deres
dawke medborgererar i akut liesfare, og udenslEld-..
JoumalistemeB tt Bart€nbachog Ole Hans JeNen har i bogen
" De forfulgte- et fok pA flugt" mcdtaget mange beretninger om
danskejodeq 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
landmalerog politisk aktiv pe venstreflojen.Det skete i 1938.
Efter 3 mineder blev faderen lssladt mod at familien skulle vzere
udeaf"Det tredj€Rige" indenden20.juni 1938.
Familien tog til Wien, hvor mange flygtninge forssgt€ at fa
'Ijekkoslovakiet
indrejsetil bl.a.
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 arrdenlosning".
Men det var ikke sd lige til alligevel, der var mangejodiske
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 forvejenstor herhjemrno,i stedst
be$mdtehanat liesetil lege.
I okiober 1943brendtejordenogs6underfamilienSomogri... De
besluttedesig for at flygte til Sverige,men af sikkerhedsmessige
grundesplittedemanfamilienop i 3 grupper.
Faderenville flygte fia Nordsjelland,og undslapkun mednod og
nEpperczziaoni Gillelejekirke, hvor de skjultejodo blev taget.
Faderenhavdev€eretskjult pe kfukoloftet,menvar blevetfl]'ttet til
en hestestald
fordi, der var nyefolk, der skulleind. Fader€ngemte
sig sammenmedandrejoder en hel ugg far det lykkedesfor ham
at kommeovertil Sverige.
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SonnenKarl blev skjult hos en vensfamilie og kom efter en uges
tid medmodstandsbevegelsurs
hjalp til Dragor.Her blev lukket
ind i nogle fiskeskurei smagupper og her skulle man sa ordrc
betalingenfor overfarten.Det kostede2.000k. , havdeman ikke
ogsi dennedel
selv pengetil det, ordnedemodstandsbevagelsen
af sagen.Karl Somoryiusfort€ller:
Jeg synes,det var rimeligt, at liskernefk pengene.De lob en
enormrisiko og tar direldei livsfare- de lanne mistehelederes
efuistewgrundlag,hvis de mistedederesfiskeb,nde.
Vi var stuvetsammensomsardineri det markelastrump& bhden,
menvar lyl:l<elige,
dq i hortenororenstoffenud af hotnen.Da ti
komwer pd densvenskesideaf sagrensen,gikvi oppA d@kket
Karl Somogdusfortaller videreom sin mols og 2 brodresflugt til
Sverigevia Kastrup:
Min mor og miQebrcdrepd 9 og 8 ar slaile flygte owr Kastrup.
De tog spomognentil jernbanestationenpd Amager, og i
sponognenfik min bror oje pd en skolekammerats
mor, og sd
sbiger han over til hende: "Vi er pdvej til $erige"- og der tar
jo tyskzofi.cerer i sporvognen,sd.de var meget heldige,at det
iktu gtk galt.
Da de hwde sat sigi toget,komen dqmegdendegennemtogetog
advaredealle fu, der ville flygte: "De skal ik*e tage af stedfor
tyslenv er i Kastrup".
Min morf.k travlt ttgd at kommeud af toget og tage tilbage til
strjulestedetDet var hos noglemennesl<er,
der hed Hoffding,der
selv havd.e2 bsm- De blet: bangefor, at nogenpa vejen havde
obsemerethende.S&de sorgedefor, at min mor og bornenekom
til en kendtmodstandsmand
og offcer, Benneke.{Jgenefrer tog
de igen togettil Kqstrupog bleyfulgt til bddenaf en
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tuodstandsmand
medmqsdngeyer-og der.reganggik detgodt.
Familienblev senereforeneti Sverige,
Flerc afde fisk€rci Kastrup,der havde$ulpet jsder i sikkerhedi
Sverigem6tte selv soge1y hinsidani de sidstekigsAr. Der var
ded€s en hel Kastrupkolonii LinhamrI, hyor mangoi forvojen
havdesvenskeslegtning€.
Trods den senere diskrxsion om den skonomiske side af
jedehansportcme
er der ingentvivl om, at de danskefiskercsatte
--og
livet pe spil
som ovenstAende
b€retningerlyser af: er de
joders
reddcde
taknanmeiighedselv h€r mange ftier senere

hus
medderesfamiliefejrerjul i fisk€rnes
FlygtedeKastrupfiskere
i Linhamn1944
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Hvis du harbilleder,oplysninger
ellerandetaf lokalhistoriskinteresse,
sAhenvenddig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 460545

AsurNcsrro:
MANDAG
TIRSDAG
FREDAG

16-20
12.16
12.15

Lokalhistorisk
Samlinghardesudenudstillingerpi Kastrupgdrdsamlingen:
Midt pi Amagerog KastrupGlas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige 19-21
AmagerStrandvej
Og pd Plydsen,
350,l.sal:
Kastrupfiskerne
og havnen,Plydsen,og
Brobisser
Abent:Lordagog sondag13-16

