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Lokalhistorisk Samling modtager med jevne mellemrum skiftlige
beretninger og fod€llinger, som er forfattet af linere eller borgere
i vores kommune.

Denne m6neds beretning - med foftsettelse in@ste mened - har
vi modtaget fra Emst Henriksen i Kastrup, som var fiihedskremper
(modstandsmand) under besettelsen (1940 - 1945), og det er om
noget af det illegale arbejde, Emst Henriksen var med i, hans
spandende beretning handler.

Beretningen er redigeret med nensom hand. Sisom manglende
ord er tilfojet og visse ordstillinger er omformuleret, men ellers er
det en direkte afskrift afberetnineen. der her kan leses som:

Over Sundet efter post!

Ke re Marie og Erling!

Tak for sidste brev, som jeg blev meget glad for. Jeg synes ogs6,
det hsrer med til vor slegtshistorie, hvad vi gamle gik og lavede
under Danmarks besettelse. Tak fordi du gider tage dig af det
Erling.
Vore egne bom ved ikke engang noget rigtigt om det. Kun spredte
bemaerkninger i ny og ne. Jeg har mest fortalt de pudsige episo-
der, som der jo ogsi var nogen af. Lad mig sige med det samme -
jeg har aldrig deltaget i nogen egentlig sabotagehandling.

Begyndelsen
For at begynde med begmdelsen, blev jeg allerede arresteret den
10. april 1940 (det var en afde pudsige episoder). Kongen og
Stauning lodjo over radio og aviser mane det danske folk til ro og
orden og i enhver henseende n@sten v&re tyskeme behjelpelige.
Det faldt mange for 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 Langelinie og
fotogmferede landsretningen af de tyske tropper med deres ksre-
tojer og motorcykler og andet grej. Derlia videre til Nyboder
Skole, der blev brugt til indkvartoring af tyske soldater. Der var
mange mennesker ved skolen, som fulgte sceneriet, ogse dansk
politi. Men jeg si alligevel mit snit til at tag et par billeder, hvortil
en rnand pludselig sagde hojt: "Ved de ikke, at det er forbudt at
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.
Kongensgade politistation, hvor de tog fotografiapparatet fra mig,
ogjeg fik en alvorlig skideballe. "Om jeg ikke havde hort kongens
og statsministercns ord om samarbejde ..." osv., osv, Ind i
detentionen med mig, og der sad jeg sa en times tid. Blev herefter
med 2 civile betjente kort hjen til Poppelvang i Kastrup, hvor mor
gjorde store ojne, men tog det ellers ganske roligt. Huset blev
undersogt for vdben, og fars riflel blev beslaglagt. SA korte de
ellers igen, og mor og jeg var en opl€velse rigere. Fotografiap-
paratet fikjeg igen efter krigen, men uden film.
Ne, men tiden gik sin gang. Ingen anede, at der skulle 96 5 lange
er for besettelsestiden var slut.

I 1940 var jeg 27 ar og havde skiftende arbejdspladser, der
mere eller mindre arbejdede for tyskeme, bl.a. B & W p6 Amager.

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

Formand i kajakklubben
Siden 1933 havde jeg verat medlem af "Rose Kajakklub", der
dengang 16 ved et fiskerleje kaldet Maglebylille Broforening, i
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daglig tale kaldet "'fhyges Bro". Den blev i sin tid gravet ud afto
brsdre Thygesen.

Vi havde et deiligt klubliv ddr, og nu skulle den fsrste Skt.
Hansaften under besettelsen fejres, men selvfolgelig uden bil.
Vores davarende formand var meget autoritetstro og mente, at vi
kun burde drikke melk denne alten, Jeg var nastformand og klap
se autoritetstro og fik derfor skaffet et par flasker vin og nogle
oller pi "Tovegaard Kro", hvorefter formanden nedlagde sit hverv
og gik hjem. Si pi den m6de blev jeg forrliand for Rsse Kajak-
klub.

Der var nu ikke meget at vare formand for. Vores rotilladelse
blev inddraget, da vi li for tet pA lufthavnen. Alligevel skulle alle
kajakter forsynes med nummerplade, Det gjaldt ogsd alle fisker-
bide og mindre bide i havnen. En lufthavnsbetjent var si ivrig
efter at tekkes tyskerne, at han lante dem sin lystbad. Det faldt os
andre for brystet, da vi jo ikke mette sejle. En aften sneg jeg mig
forbi kystbevoglningens skur og ned i den pdgeldende sejlbid
medbringende bor og borsving. J€g kan endnu hore, hvor hojt bor-
svinget peb, men resultatet var udmerket. Si forbi vagten og hjem
igen. Boret havnede langt inde pA en plojemark.

Statten i AMPA
Dt af medlemmeme i "Rose" fik ad omveje forbindelse til en
illegal organisation kaldet AMPA (Amager Partisaner). Efter
kigen, da militeret overtog, fik den navnet kompagni A 3. Vi fik
dannet en gruppe pa 5 medlemmer bestAende af: Erik Theisen, Kaj
Westh, Borge Amer, min bror Andreas og jeg. Flere m6tte vi ikke
vere. Vi skulle oplares i vAbenbrug og modtes ikobmand Wesths
baglokale.

Der kom 2 harde gutter med en finsk maskinpistol, som vi
skulle lere at skille ad og samle. Det var ikke helt lydlost, og en
aften, hvor Erik var blevet lidt fbrsinket, var det forst€ han sagde,
da han kom ind: "Er I rigtige kloge, det kan hores helt ude pa
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gaden, at det siger klik-klak - klik-klak," s6 det m6tte vi holde op
med, men vi havde nu ogsi faet den nodvendig€ viden.

Der inst rctes i brusen afvdben (gruppen ukendt).

Vi aftalte, at Kaj Westh skulle vere den, der modtog ordre lia
hojere instans. Vi andre skulle si hver dag kore forbi hans forret-
ning, og hvis der i vinduet var anbragt en lille legetojsvindmolle,
skulie vi 96 ind og fE nermere besked. Som regel gik vores
opgaver ud pe at sta vagt - om aftenen - ved et illegalt trykkeri.
Enkelte gange mitte vi kore igen, nemlig nar trykteriet ikke turde
trykke den aften.

I tilfelde at at vi skulle blive pagrebet, blev vi vaccinerel. mod
tyfus og andet. Det foregik om aftenen - 3 gange - dels pA Serum-
instituttet, og dels pa skolen i Ostrigsgade.

Min bror Andreas kom en dag hjem med en 9 rnm marinepistol,
som han havde fiet pi havnearbejdemes kontor. De havde et
pengeskab S,ldt med vaben. Pistolen blev i forste omgang lagt i en
blikeske og gravet ned i haven.

Engang sidst i [19]44 fik vi til opgave at deltage ien ovelse,
der gik ud pa at danne en k€ede tvers over Amager for eventuelt at
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sperre af for tyskerne der kunne kom fra Dragorfortet, hvis de
skulle finde pi at 96 mod Ksbenhavn. Senere pa et bestemt signal
skulle vi trakke os tilbage mod Sundby.

Til andre smAjobs mi jeg nrvne vores gamle "kakkelovns-
fyrede" lastbil "Marie", som vi brugl nar vi skulle flyfte og
opmagasinere fudevarer, sesom havregryn, sukker, konserves og
andet til nodforsynings brug i tilfelde af aben opstand. Engang vi
flyttede store pakker fra en fabrik tit et stort skur hos en gartner,
kom en afvore bekendte forbi og rebte ind til os: "Hvad har I dog
i kasserne?" - "Karto{Iel1i6, du gamle!" svarede Erik, og si mitte
han ei med den besked.

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

Alt det var jo meget godt, men alligevel ikke noget rigtigt,
syntes Amer og jeg. Han var ansat i et firma i Kodbyen. Sonnen
ddr vidste, at Amer havde en fiskerbid og spurgte, om han turde
deltage i illegal transport til Sverige. Han - ssnnen i Kodbyen -

var medlem af selskabet "Lysglimt" og skaffede Amer en ny bid-
motor til form6let.

"Rigtige" tiskere
Nu kom en spandende tid, hvor vi dels skulle skaffe pas som
fiskere, dels finde et passende sted p5 kysten at operere fra.
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En dag i [9]44 skulle vi msde 2 mrnd ved Aladdinbiografen -
pd Amagerbrogade - for at E nermore at vide. Vi skulle have
deknavne - jeg kom til at hedde Otto - men ellers ville de ikke
vide noget om os.

Vi fik ogs6 en kontakadresse, sosr var: Under Elmene (ved
Amager Boulevard) Iige ved siden af politistationen (der dengang
var overtaget aftyskeme). Pe forste sal boede en mand, jeg husker
ikke hans navn. Vi ringede p6 og kom ind. !i fortalte, at vi kom
fra "Lysglimt".
"Nih, er det jer, der skal have tomater," sagde han. Det var det
nermest ikke. "kartofler da?"
"Na, det drejede sig om benzin til en fiske6ed." Han tog
telefonen og ringede et nummcr op og spurgte efter "nogen kilo
taglak", hvorefter vi fik en nogle til et af havnevesenets skure pa
Islandsbrygge. Ddr i skuret stod 2 store tromler med benzin og en
slange som skulle bruges til hevert. Vi fik fat i2 blikdunke.
Pakkede en sek om hver, og pa den miLde kunne vi dekke vores
benzinforbrug.

Vi var jo nu rigtige fiskere og sejlede hver dag pi fiskeri. I
Kastrup Fiskerihavn var der pi midtermolen anbBgt et vagtskur,
som var bemandet med 2 tyske soldater, Her skulle man vise sit
fiskeripas, hvorpi de skrev dato og klokkeslet for afgang og
ankomst. Man matte kun vare ude dn dag ad gangen.

En tur til Sverige!
Vi kunne ikke finde et sikked sted pe kystan at operare lia. Vores
kontaktmand foreslog da, at vi skulle stikke aftil Sverige - hvorlia
der var flere andre bide i gang - og sporge, om vi kunne gore nytte
der.

Vi skulle jo s6 traffe de nodvendige foranstaltninger. Jeg mette
sige til formanden i min fagforening (som var min larersvend), at
jeg gik underjorden. Han var noget bekymret pe mine vegne, men
det blev til, at jeg officielt havde taget arbejde i en torvemose. 36
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farvel til mor og Frida, som jeg i meilemtiden var blevet forlovet
med. Noget lignende gjorde Amer.

En dag stak vi si af, og lagde os p6 ostsiden afSaltholm. Vi gik
i land og spejdede op og ned af Sundet om der var tyske
patruljebede. Der var ingen afse, se fuld gas pe mobren og afsted
mod Malms. Der blev vi modtaget afsvensk militer, som spurgte,
hvad vi ville. Jo, vi ville da "stanna" i Sverige. Ja, men se lenge,
der var svenskere i Sve ge, skulle de rlok bestemme, hvem der
skulle "stanna" der. Vi forklarede s6, at vi skulle kontalle en
mister "Hot". Si fik tonen en anden lyd. Vi blev henvist til en
Iystbddehavn, hvor der l5 andre danske b6de. Derfra gik det si op
pe et kontor til mister "Hot".

D€t viste sig, at det var den daverende redaktor pe Ekstra-
bladet, Leif Hendil. Han tog hjerteligt imod os. Vi fik cigaretter -
rigtige Virginia - og chokolade. Men han forklarede, at de redede
over hurtigtg6ende motorbade, der opererede se langt v€ek som til
Stevns og Mon. Det foregik om natten. Men, som han sagde, hvis
vi turde tage tilbage til Danmark igen og pitage os - i dagtimeme -
at kontakte en svensk fiskerbad ved Srndre Flint, pe ostsiden af
Saltholm, og udveksle brcve og papirer, ville vi gore meget mere
gavn,

Redaktot LedR, Hendil, der skabk as lede.le de'1
herydninesful.le : " Ddnst sven\k Ftysninsetieneste'
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup
"ilf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredas 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har dgsuden udstillinger
pA Kastrupgirdsamlingen :
- "Midt pi Amager" og "Kastrup Glas"

Abenl:
Tirsdag - sondag 14.00 - 17.00
Onsdagtillige 19.00 - 21.00

Og pi Plydsen, Amager Strandvej 350, 1. Sal:
"Kastrupfiskerne og havnen" - "Plydsen" og

"Husdyr pi Amager"

Abent:
Lordag og sandag 13.00- 16.00


