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Her fortsetter vi Emst Henriksens sp€ndende beretning om;

Over sundet efter post!

Vi fortsetter der, hvor vi sluttede i sidste nummer nemlig midt i
samtalen mellem de to frihedskampere - Ernst Henriksen og
Borge Amer - ogRedaktsr LeifB. Hendil.

fortsat: - Men, som han sagde, hvis vi turde tage tilbage til
Danmark igen og pitage os - i dagtimeme - at kontakte en svensk
fiskerbdd ved Ssndre Flint, pi ostsiden af Saltholm, og udveksle
breve og papirer, ville vi gore meget mere gavn.

Han kunne godt se, at vi ikke kunne ni tilbage samme dag, s6
han spurgte om vi mon kunne bilde tyskeme ind, at vi havde haft
moto$top og mette overnatte pi Saltholrn? Dette blev s6 aftalen,
og si fik vi anvist hotelvrerelse og fik bagefter biogralbilletter til
en engelsk film, som var meget spendende. Neste dag aftalte vi
se at msdes fast hver torsdag og ellers aftale naermere med den
svenske bid, der i ovrigt havde dansk bes€tning. DerpA farvel og
held og lykke.

Da vi ankom til Kastrup blev vi alvorligt forhsrt om vorcs
fraver, og forklarede som aftalt. Pe sporgsmelet om, hvad vi
havde feet tiden til at gA med pi Saltholm, kunne Amer fiemvise
nogl€ fugleeg, han havde samlet op ude pi oen inden vi stak over
til Sverige. Han var medlem af en omitologisk forening, hvorfra
interessen for eg stammede. Vi slap for videre tiltale og fortsatte
vort daglige smifiskeri til undren for de ovrige fiskere. Vi havde
jo ikke megen fangst, mcn rigeligt med benzin.

Posten skal ud
I fonuffet i bdden havde jeg lavet et lost skot til at tage al og inde
bag ved var der plads til se megen post, som der normalt kunne
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ligge i en kontomappe. Derute post blttede vi sA med den fra
Sverige. Foruden post fik vi ogsa aigarctter og chokolade.

Mellem Kastrup og Dmgor og mellem Kastrup og Sundby 16 2
tyske vagtskibe og holdt oje med trafikken pi Sundet. Vi slog altid
plat og krone, nAr vi skulle sejle om pA den anden side af Salt-
holm, nemlig om vi skulle sejle norden eller ssnden om oen.

En dag spurgte de pA den svenske bAd, om vi kunne tage strffe
effekter med fia dem? Vi lavede si en dobbeltbwd i den tragt -
midtskibs - der var beregnet til fisk og i.ldte den med vand. Slog
plat og kone og tog afsted. Netop den dag vi skulle prsve vort nye
gemmested, blev vi kaldt hen til det vagtskib, der 16 mellem
Kastrup og Dragor. Gode rid var dyre, for det var let at se, at
fagten havde dobbeltbund, fordi der endnu ikke var fisk i den. Vi
lagde os pi siden af vagtskibet og 2 tyskere sprang ombord og si
ned i tmgten og r6bte: "Dubbel bund!" Amer blev beordrct op pa
vagtskibet, og jeg og en af de tyske mariner gik vores b6d igen-
nem fta for til agter. Han var forc),net med en lille hammer, som
han banl<ede med hist og her, for at finde hulrum. Han stodte sit
hoved netop pe den veg med det hemmelige skot, men opdagede
ikke noget. Motoren blev ogse unde$ogt, og det viste sig nu, at
han kunne dansk. Jeg tuor han var sonderjyde. Han kunne se, at
motoren var ny og spurgte otrt det ikke var en serlig god og hurtig
model. Men da jeg viste ham, at vi kun kunne stoppe motoren yed
at koftslutte den mellem t@ndrur og motorblok, havde den ikke
mere nogen interesse. Jeg blev ogse beordret op pe vagtskibet og
kommanderet af med tojet. Alle lommer tilev undersogt og si p6
med tojet igen og n€d i vor egen b6d. Sa var der altse den: "kiste",
som tyskeme sagde. Der var ikke andet at gore end at vende
bunden i vejret pi tragten og skrue den nederste bund af. Hvorfor
er der dobbelt bund? Amer der kunne tysk forklarede meget tek-
nisk, at lufuurnmet virkede isolerende, sa fiskene kunne holde sig
ftiske. Alle tiders lognehistorie, men de gik pi den, og vi fik -
under stuenge formaninger om ikke mere at fiske pi den anden
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side af Saltholm (de havde godt set os nogle gange) - lov til at
slippe for denne gang.

Vi var mcget forsinket. Modetiden var aftalt til mellem kl. 12
og 14. Vi ankrede op ved Lysebroen (Lusebroen) og slog plat og
krone igen om, hvem der skulle hoppe i vandet og lobe tvErs over
Saltholm og prove at fa kontakt med det svenske skib. Loddet
faldet pi mig og afsted gik det se tv€rs over oen fra svaneklap til
svaneklap.

PA den yderste afholmene smedjeg skjoften og viftede ud nod
en bed, der naermede sig. Det var ddm; de havde haft en mand
oppe i masten, som havde set det hele. Jeg blev godt bevErtet og
fik de sedvanlige sager plus cigaretter og chokolade. Tilbage igen
til Amer og ud til vagtskibet. Men de gad ikke underuoge os en
gang til. Si gik det hurtigt hjem til Kastrup for at fa plejet mine
fodder, der var slemt forskeret af"Saltholmsflindt".

Vi aflevercde posten fra Sverige og aflagde rapport til vor
kontaktmand. Vi droftede muligheden af at have en rejepram
liggende pl sstsiden af Saltholm og derfra ro ud og mode de
andre.

De folgende dage tog vi, som vi plejede ud at fiske. En dag vi
kom hjem, ville tyskeme vide, hvad der var ivor mappe. Jeg
lukkede op og ftemtog 2 stk. torsk under spaendt opmerksomhed
fra de ovrige fiskere. Alt dette vidste ingen i AMPA noget om,
heller ikke vor egen lille gnrppe.

Besattetsen slutter
En aften vi yar til samariterkursus pi Timby skole, til stor fortry-
delse for skolebetjenten, en sur person, sd vi pludselig skole-
inspektoren lsbe ud i haven og hejse dannebrog. Krigen var forbi
for Danmarks vedkommende. Det var et seelsomt syn den neste
dag, den 5. maj, at stille til monstring p6 Vejlands Alld med hele
kompagniet. Mange kendte ansigter dukkede op, som vi ikte
anede havde v€ret med.
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Frihedskenpete ud for Kastruprej 8A, 5. mai 1945.

Vi fik udleveret armbind og blev indkvarteret i St. Magleby skole,
hvor vores liile gruppe, der hsrle til den eldre Argang, lagde
beslag pi l. sal, mens de ovrige le i et sandt rode mellem
madrasser, soveposer og geverer i pyramideform i gynnastik-
salen. Morgennad fik vi pi St. Magleby kro ved hjelp af
lottekorpset - alt i alt godt afangeret.

Nest€ morgen, den 6. maj, var der monstring og fordelilg af
opgaver. l0 mand, deriblandt Amer og ieg, blev kort til et
krudthus ved Dragor fbr at hoJde vagt over ca.20 tyskere. Deres
veben blev samlet sammen og koft til skolen af de andrc, mens
Amer og jeg blev ladt tilbage lbr at bevogte tyskeme. Det var
nogle solle stakler, flere af dem var polakker. Det de var mest
intercsseret i var vores cigaretter.

Vi havde vel veret der i 3 timer, da der kom 2 unge mennesker
marcherende pA militervis - "et to, et to" - jo, nu var militeret
kommet ind i billedct. De stansede brat foran os. "feltrib!" ribte
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de - "a va' for noget." "Feltrebl" gentog de. "Vi har ikke noget
i'citreb," sagde vi, det me de have glemt at give os om morgcnen.
N6, sd blev de forntcrmet og gik ned til strnndcn, hvol de sfi lir og
skod ud over vandet.

'l|tk. 
solddter Jorlader Ddnmd r elict k.ryntldionen. Her er et kaDvdsni tt.i vj./t1t

Lrtiltr|La rJ JcI edatle Lhnhrtr:t, i. atri lal;.

Vi blcv mere og mere sultnc, og langt om lenge konr "Marie",
vores gamle lastbil, som nu var arnreret pA begge sidcr med tykke
jernplader. Vi troede vi skulle hjetr og spise, men n€i, tyskerne
blcv kaldt sammen og Amer skulle marchere med dem ti l det, der
dengang hed lulthavnsvejen, lbr dcr at blive aflost. Dct viste sig,
at han matte ge med dem hclt til Badsmandsstrede Kasserne pe
Christianshavn.

Jeg korn op i lastbilen, hvor der var 6 andre modstandslblk.
"Nu ta'r vi til Dragor Fortct og afo€bner ryskeme ddr," sagde
deres anfbrer. Jeg kendte hanr ikke, men han var en v;cldig tiisk
iyr.

Da vi ankom til lbrtct - der var adskilt fra land ved en lang bro -
kunne vi se i hundredvis al 'tyskcre sta pA bastionerne og betlagte
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os. Soren, det hed anfsreren, og to andre med maskinpistoler
begyndte at gi ud ad broen. I samme nu forsvandt alle tyskerne.
En enkelt mand kom ud og ibnede ligen pi broen. De gik si
sammen ind pe fotet, men kom ret hurtigt lidt slukoret ud igen.
De ville ikke overgive sig til sedan en tilfeldig samling som os.
De ville kun overgive sig til engbndeme.

Slutning og begyndelse
Nogle dage efter fik vi at vide, at vores far'var dad der.22. april
1945 i San Paulo i Brasilien. Det var et skdr i glrcden over
befiielsen. Andreas og jeg bad os tiitaget for tjeneste og tog hjem
til Poppelvang til mor og soster Edith, og herefter begyndte en
almindelig hverdag for os alle.

FrihedskeDpetelia AMPA-srupper A.5. Herlolog'afetet pA Kastry Fottet, ,tdi

1915
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Tillseg til omstiende beretning:

Ved Emst Henriksens beretning var der vedlagt et nunmer af
Land og Folk - nr. 47 - den 7. juli 1944. Ligeledes var der ogs6
vedlagt Ekstrabladet - Mandag den 20. august 1945 - hvori man
kan lEse en omfattende artikel, som omhandler en afde mange
illegale postrurer pd @resund under besenelsen. I denne artikel
omtales Ernst Hendksen siledes:

(I d|edning til artiklen)
Vor Medarbejder, Redaktor Leif B. Hendil, der fra
Efteraaret 1943 til Tysklands Kapitutation var
Leder af det illegale Ruteforetagende "Dansk
svensk Flygtningetjeneste" i Malmo, henter her
nogle interessante Blade frem fra sit righoldige
Arkiv, der nu om kort Tid efter de "illegale'
Ministres Opfordring deponeres i Rigsarkivet.

(afsnittet om Ernst Henriksen)

Den nsgne Mand paa Saltholms Svaneklapper
Lige til Slut Histoden om to Unge fra Kastrup, der selv en Dag
stak over til Malms med deres Baad og meldte sig til Raadighed.
Jeg aner ikke, hvad de hedder, men de fortjener at navnes - med
Hreder:

- Vi sendte dem hjem igen og forklarede dem, at vi paa den
svenske Side havde 13 Fatojer af alle Slags, lige op til 70
Kilometers-Hurtigbaade, til Raadighed - det var llemmefra, at vi
godt kunde bruge endnu nogle Baade, og det ordnedes sa4 at de
overtog Postbetjeningen af en stor og dygtigJ arbejdende, illegal
Gruppe: "Lysglimt".
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En dag, da vi skulle have Postkontak med dem paa dansk Vand
ved Sondre Flint, sydost for Saltholm, saa vi deres baad nerme sig
inde lia Kastrup, men da vi efter et kryds mod Nord kom tilbage,
var den vek - ikke at se noget Sted -. Vi tog et n,,t kryds nordefter,
og da vi kom tilbage, saa vi ikke deres Baad, men derimod en
splitternogen Mand, der stod ude paa den yderste af de smaa
Holme: Svaneklappeme, sst for Saltholm, og vinke med sin
Skjorte som en Skibbruden. Da vi gik ind saa langt, vi kunde, kom
han vadende ud til os. I Kikkert havde vi allerede senkendt den
ene afde unge Kastrupfolk.

En Mandfolkedaad
Der var sket det, at etl tysk Hurtigbaad havde indhentet dem og
forbudt den at sejle uden for Saltholm. De var blevet undersagt,
men posten laa godt gemt i den halve Benzintank, der yar
omdannet til Postkqsse, og da Tysketne var gaaet lidt y@k, sejlede
de deres Baqd helt ind til Saltholm. Den ene bley om Bord. lqante
den andens sorte Kasket og spillede i den folgende Tid to Mand,
mens vor nogne Ven med Posten bundet op i en Bylt om Halsen
havcle taget Turen pqa Maven hen over det flade Saltholm og
derelier vadende lia Holm til Holm ud til os.

Det var en iskold Martsdag, og vort Postbud fra Ksbenhavn
rystede af Kulde. Men han genneforte sin Opgave: at sikre
Kontakten mellem Danmark og den frie Verden. Han var nok
blaafrossen og gaasehudet, som han sad der paa Dakket et Ojeblik
og fik en Konjak at styrke sig paa, men han var et Mandfolk, en
god Dansker - og der var lykkeligvis mange af dem i det illegale
Rutearbej de.

Vi skylder dem en stor'l'ak.
Leif B. Hetrdil.
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En h'Ad ngl joder pdwj ind i swttsk havn, oktoher 1913.
Gtosserer Robert Jensen, der wr kendt un.ter sit deknaw "'Ibth" oE som
arbejdede son "rcdet" pA dmsk side for Leif B. Hendils "Dahsk-een:t
Flyghi getjeneste", tog af og til selrr turen owr sutulet for at hj@lpe
flehinsene. Hdn ha'de derfu anskaffet sis lil dete fomal en sl,ensk
sofa4sbos.

Fnde Jal{obsen nitules Robert Jensen ogfoteller
"Jea vil altid ned wnod husle den kalde motsen, lNot jes le&asedes ned
til stratxlen pd Amaget af 'Toi|". Det |ar en Ii e liskerbAd ned kun os to.
Vi agercde flskere. Pd et rkt ti&puh*t riste et tysk skib interesse for os. ri
lob da irul under Sakholn pa AruNI yand, h1)or det tyske skib ikke kunne
folEe os. Det sn vi os til at pilke to,skfor fuA kralt, sd tyskerne kunne se, at
i wr erliseliskere.
De eneste totsk jes rcsensinde har fongeL fanse.le jes fi den tw. "

Frihedskemp€ren 'Tom" (Rob€rt Jensen), blev skudt pa sit kontor, pa
Forchharnmersvej 7 - afgestapo'den 24. juli 1944. Foruden "Tonf' sksd og
drEbte gestapo ogse hans medhjelper, Svend Trondberg.



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup
Tn.32 4605 45

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

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger
pi Kastrupgirdsamlingen :

"Midt pir Amager" og "Kastrup Glas"
Abent:
Tirsdag - sondag 14.00 - 17.00
Onsdag tillige 19.00 - 2l.00

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

"Ilusdyr pi Amager"
Abent:
Lardag og sondag 13.00- 16.00


