MANEDSBLADET

r"-*I. def
(En ttgammelfrmodstandsmandfortreller)

Nr.2-februar2000
nes
TSrnby l{ornrll
Sarnling
Lokalkristoriske

FoNldebiUedet:

Dahskflwtningeskonnertnoder en nenke patu|ebdd udei OrcsutuI
S le 9:
Denforste side i Erhst Henriksen Legitituttiot8kort, der sad i ht t::
LEGITI]IIATIONSKORT
FOR

SEJLADS

rssN1397-s4r2

Elatuqo da
Slaevet og r€digeret aL Inger Kj@r Jansen
TArDby Kotumunes Lokalhistofiske Samling

Lalotuosd*ts': EJvtnd
A

q.xd,o' d4

Samlingmodtagermedjevne mellemrumskiftlige
Lokalhistorisk
og fod€llinger,somer forfattetaf linereellerborgere
beretninger
i voreskommune.
- medfoftsettelsein@stemened- har
Dennem6nedsberetning
vi modtaget
fra EmstHenriksen
i Kastrup,somvarfiihedskremper
(modstandsmand)
(1940- 1945),og det er om
underbesettelsen
nogetaf det illegalearbejde,Emst Henriksenvar med i, hans
spandende
beretning
handler.
Beretningen
er redigeretmednensomhand.Sisommanglende
ord er tilfojet og visseordstillingerer omformuleret,
menellerser
deten direkteafskriftafberetnineen.
derherkanlesessom:

OverSundetefter post!
Ke re Marieog Erling!
Tak for sidstebrev,somjeg blev megetgladfor. Jegsynesogs6,
det hsrermedtil vor slegtshistorie,
hvadvi gamlegik og lavede
underDanmarksbesettelse.Tak fordi du gider tage dig af det
Erling.
Voreegnebom vedikkeengangnogetrigtigtom det.Kun spredte
bemaerkninger
i ny og ne. Jeghar mestfortaltde pudsigeepisoder,somderjo ogsi var nogenaf. Lad mig sigemeddet sammejeg haraldrigdeltageti nogenegentligsabotagehandling.

I

I

Begyndelsen
For at begyndemedbegmdelsen,
blevjeg alleredearresteret
den
10. april 1940(det var en afde pudsigeepisoder).Kongenog
Stauninglodjo overradioog avisermanedetdanskefolk til ro og
ordenog i enhverhenseende
n@sten
v&re tyskemebehjelpelige.
Det faldtmangefor brystet.
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Stutsninister Stauning tdlet til folket. Dete foto el
doSfra ha6 opsigtsrekl@nde nyfirnale, L januar 191A.

Jeg tog mit fotografiapparat
og cyklede til Langelinieog
fotogmferede
landsretningen
af de tysketroppermedderesksretojer og motorcyklerog andetgrej. Derlia videretil Nyboder
Skole,der blev brugttil indkvartoring
af tyskesoldater.Der var
mangemennesker
ved skolen,som fulgte sceneriet,
ogsedansk
politi. Menjeg si alligevelmit snittil at taget parbilleder,hvortil
en rnandpludseligsagdehojt: "Ved de ikke,at det er forbudtat
fotosraferer
!"

Tyske tropper landsexes pd Langelinie,9. ap/il 1944.
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Det horte en betjent. 56 blev jeg anholdt og fsrt til St.
politistation,hvor de tog fotografiapparatet
fra mig,
Kongensgade
"Omjeg ikkehavdehortkongens
ogjeg fik en alvorligskideballe.
ord om samarbejde..." osv., osv, Ind i
og statsministercns
medmig, og der sadjeg saen timestid. Blev herefter
detentionen
i Kastrup,hvormor
med2 civile betjentekort hjen til Poppelvang
gjordestoreojne, men tog det ellersganskeroligt. Husetblev
SA korte de
undersogtfor vdben,og fars riflel blev beslaglagt.
jeg
var en opl€velserigere.Fotografiapellersigen, og mor og
paratetfikjeg igenefterkrigen,menudenfilm.
Ne, mentidengik sin gang.Ingenanede,at der skulle96 5 lange
var slut.
er for besettelsestiden
der
I 1940 var jeg 27 ar og havdeskiftendearbejdspladser,
p6
mereellermindrearbejdede
for tyskeme,bl.a.B & W Amager.

Trskene etahlercde stftks vagtposter udehhr
GeneralkonnakdMtbolisen i Kaste et,9. april 1940.

Formand i kajakklubben
Siden1933havdejeg verat medlemaf "RoseKajakklub",der
i
Broforening,
dengang
16ved et fiskerlejekaldetMaglebylille
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dagligtalekaldet"'fhygesBro". Den blev i sin tid gravetud afto
brsdreThygesen.
Vi havdeet deiligt klubliv ddr, og nu skulleden fsrsteSkt.
Hansaftenunderbesettelsenfejres,men selvfolgeliguden bil.
Voresdavarendeformandvar megetautoritetstro
og mente,at vi
kun burdedrikkemelk dennealten,Jegvar nastformand
og klap
se autoritetstro
og fik derforskaffetet par flaskervin og nogle
oller pi "Tovegaard
Kro", hvorefterformanden
nedlagde
sit hverv
og gik hjem.Si pi den m6deblevjeg forrliandfor RsseKajakklub.
Der var nu ikke megetat vare formandfor. Voresrotilladelse
blevinddraget,da vi li for tet pAlufthavnen.
Alligevelskullealle
Det gjaldtogsdalle fiskerkajakterforsynesmed nummerplade,
bide og mindrebide i havnen.En lufthavnsbetjent
var si ivrig
efterat tekkestyskerne,at han lantedemsin lystbad.Det faldtos
andrefor brystet,da vi jo ikke mettesejle.En aftensnegjeg mig
forbi kystbevoglningens
skur og ned i den pdgeldendesejlbid
medbringende
bor og borsving.J€gkanendnuhore,hvorhojt borvar udmerket.Si forbi vagtenog hjem
svingetpeb,menresultatet
langtindepAenplojemark.
igen.Borethavnede
Statten i AMPA
i "Rose" fik ad omvejeforbindelsetil en
Dt af medlemmeme
illegal organisationkaldet AMPA (Amager Partisaner).Efter
kigen, da militeretovertog,fik dennavnetkompagniA 3. Vi fik
af:Erik Theisen,
Kaj
bestAende
danneten gruppepa 5 medlemmer
Westh,BorgeAmer,min bror Andreasog jeg. Flerem6ttevi ikke
og modtesikobmandWesths
vere.Vi skulleoplaresi vAbenbrug
baglokale.
som vi
Der kom 2 hardeguttermed en finsk maskinpistol,
skullelere at skille ad og samle.Det var ikke helt lydlost,og en
aften,hvor Erik var blevetlidt fbrsinket,var detforst€hansagde,
da han kom ind: "Er I rigtige kloge,det kan horeshelt ude pa
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gaden,at det sigerklik-klak- klik-klak,"s6det m6ttevi holdeop
med,menvi havdenu ogsi faetdennodvendig€
viden.

Der inst rctes i brusen afvdben (gruppen ukendt).

Vi aftalte,at Kaj Westhskullevere den, der modtogordrelia
hojereinstans.Vi andreskullesi hverdagkoreforbi hansforretning,og hvis der i vinduetvar anbragten lille legetojsvindmolle,
skulie vi 96 ind og fE nermerebesked.Som regel gik vores
opgaverud pe at sta vagt - om aftenen- ved et illegalttrykkeri.
Enkeltegangemitte vi kore igen,nemlignartrykterietikke turde
trykkedenaften.
blevvi vaccinerel.
mod
I tilfelde at at vi skulleblivepagrebet,
tyfusog andet.Det foregikom aftenen- 3 gange- delspASeruminstituttet,og delspa skoleni Ostrigsgade.
Min brorAndreaskom en daghjemmeden 9 rnmmarinepistol,
som han havdefiet pi havnearbejdemes
kontor. De havdeet
pengeskab
med
Pistolen
i
forste
omganglagti en
vaben.
blev
S,ldt
blikeskeog gravetnedi haven.
Engangsidsti [19]44 fik vi til opgaveat deltageien ovelse,
dergik ud pa at danneen k€ede
tvers overAmagerfor eventuelt
at
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sperre af for tyskerneder kunnekom fra Dragorfortet,hvis de
skullefinde pi at 96 modKsbenhavn.Senere
pa et bestemtsignal
skullevi trakke ostilbagemodSundby.
Til andresmAjobsmi jeg nrvne voresgamle"kakkelovnsfyrede" lastbil "Marie", som vi brugl nar vi skulle flyfte og
opmagasinere
fudevarer,sesomhavregryn,sukker,konserves
og
andettil nodforsynings
brugi tilfelde af abenopstand.Engangvi
flyttede storepakker fra en fabrik tit et stort skur hos en gartner,
kom en afvore bekendte
forbi og rebteind til os: "Hvadhar I dog
i kasserne?""Karto{Iel1i6,
du gamle!"svaredeErik, og si mitte
hanei meddenbesked.

Det vides i*le om denne lastbil |dr "Matie", nen
den tilhorte.4^,1PAgtuppen/15.Ri edeterla
Kattllp lrottet, ndj 1945.

Alt det var jo meget godt, men alligevel ikke noget rigtigt,
syntesAmer og jeg. Han var ansati et firma i Kodbyen.Sonnen
ddr vidste, at Amer havde en fiskerbid og spurgte,om han turde
deltagei illegal transporttil Sverige.Han - ssnnen i Kodbyen var medlemaf selskabet"Lysglimt" og skaffedeAmer en ny bidmotor til form6let.

"Rigtige" tiskere
Nu kom en spandendetid, hvor vi dels skulleskaffepas som
fiskere,delsfindeet passende
stedp5 kystenat opererefra.
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En dagi [9]44 skullevi msde2 mrnd vedAladdinbiografen
- for at E nermoreat vide. Vi skulle have
pd Amagerbrogade
deknavne- jeg kom til at heddeOtto - menellersville de ikke
videnogetom os.
Vi fik ogs6en kontakadresse,
sosr var: UnderElmene(ved
(derdengang
AmagerBoulevard)Iige ved sidenaf politistationen
varovertaget
aftyskeme).Peforstesalboedeenmand,jeg husker
ikke hansnavn.Vi ringedep6 og kom ind. !i fortalte,at vi kom
fra "Lysglimt".
"Nih, er det jer, der skal havetomater,"sagdehan.Det var det
nermestikke."kartoflerda?"
"Na, det drejedesig om benzintil en fiske6ed." Han tog
telefonenog ringedeet nummcrop og spurgteefter"nogenkilo
taglak",hvoreftervi fik en nogletil et af havnevesenets
skurepa
Islandsbrygge.
Ddr i skuretstod2 storetromlermedbenzinog en
slangesom skullebrugestil hevert.Vi fik fat i2 blikdunke.
Pakkedeen sek om hver,og pa den miLdekunnevi dekke vores
benzinforbrug.
Vi var jo nu rigtige fiskereog sejledehver dag pi fiskeri.I
KastrupFiskerihavnvar der pi midtermolen
anbBgtet vagtskur,
som var bemandetmed2 tyskesoldater,Her skulleman vise sit
fiskeripas,hvorpi de skrev dato og klokkeslet for afgangog
ankomst.
Man mattekun vare udedn dagadgangen.
En tur til Sverige!
Vi kunneikke findeet sikkedstedpe kystanat operarelia. Vores
foreslogda,at vi skullestikkeaftil Sverige- hvorlia
kontaktmand
dervar flereandrebide i gang- og sporge,om vi kunnegorenytte
der.
Vi skullejo s6traffe de nodvendige
foranstaltninger.
Jegmette
(somvar min larersvend),
sigetil formanden
i min fagforening
at
jeg gik underjorden.Hanvar nogetbekymretpe minevegne,men
det blev til, at jeg officielthavdetagetarbejdei en torvemose.
36
febtuar2000
7

farveltil mor og Frida,somjeg i meilemtiden
var blevetforlovet
med.NogetlignendegjordeAmer.
En dagstakvi si af, og lagdeosp6 ostsiden
afSaltholm.Vi gik
i land og spejdedeop og ned af Sundetom der var tyske
patruljebede.
Der var ingenafse,se fuld gaspe mobrenog afsted
afsvenskmiliter, somspurgte,
mod Malms.Der blev vi modtaget
hvadvi ville. Jo, vi ville da "stanna"i Sverige.Ja,menselenge,
i Sve ge, skullede rlok bestemme,
hvemder
der var svenskere
skulle "stanna"der. Vi forklaredes6, at vi skulle kontalle en
mister"Hot". Si fik tonenen andenlyd. Vi blev henvisttil en
Iystbddehavn,
hvorder l5 andredanskeb6de.Derfragik detsi op
pe et kontortil mister"Hot".
D€t viste sig, at det var den daverenderedaktorpe Ekstrabladet,Leif Hendil.Han tog hjerteligtimodos. Vi fik cigaretter
at de redede
rigtigeVirginia- og chokolade.
Men han forklarede,
se langtv€eksomtil
motorbade,
der opererede
overhurtigtg6ende
hvis
Stevnsog Mon. Det foregikom natten.Men,somhansagde,
vi turdetagetilbagetil Danmarkigenog pitageos i dagtimeme
at kontakteen svenskfiskerbadved SrndreFlint, pe ostsidenaf
Saltholm,og udvekslebrcveog papirer,ville vi goremegetmere
gavn,

Redaktot LedR, Hendil, der skabk as lede.le de'1
herydninesful.le: " Ddnst sven\k Ftysninsetieneste'
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Hvisduharbilleder,oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
si henvend
dig til:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10

2770Kastrup
"ilf.32 460545
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredas
12.00- 15.00

Lokalhistorisk
Samlinghardgsuden
udstillinger
pAKastrupgirdsamlingen
:
- "Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"
Abenl:
Tirsdag- sondag 14.00- 17.00
Onsdagtillige
19.00- 21.00

Og pi Plydsen,AmagerStrandvej350, 1. Sal:
"Kastrupfiskerneog havnen"- "Plydsen" og
"Husdyr pi Amager"
Abent:
Lordagog sandag 13.00-16.00

