MANEDSBLADET

7/etaanrndn
Legitirn*fonckort

l{r,

c,yuist"u l./ 17

n+4 tir 22{.3 *+f.

//,./1va'v.

,tn-"2..,d.eJ
(En trgammelt'modstandsmand
fortreller)

Nr.3 - marts2000
TSrnby I{ornrrrrnes
Sanelins
Lokalhistoriske

Her fortsettervi EmstHenriksens
sp€ndende
beretningom;

Oversundetefterpost!
Vi fortsetterder,hvorvi sluttedei sidstenummernemligmidt i
- ErnstHenriksenog
samtalen
mellemdeto frihedskampere
BorgeAmer ogRedaktsrLeifB. Hendil.
fortsat: - Men, som han sagde,hvis vi turde tage tilbage til
- at kontakteen svensk
Danmarkigenog pitageos - i dagtimeme
fiskerbddved SsndreFlint, pi ostsidenaf Saltholm,og udveksle
breveog papirer,ville vi goremegetmeregavn.
Han kunnegodt se,at vi ikke kunneni tilbagesammedag,s6
han spurgteom vi mon kunnebildetyskemeind, at vi havdehaft
moto$topog metteovernattepi Saltholrn?
Detteblev s6 aftalen,
og si fik vi anvisthotelvrerelse
og fik bagefterbiogralbilletter
til
en engelskfilm, som var megetspendende.
Neste dag aftaltevi
se at msdesfast hver torsdagog ellersaftalenaermere
med den
svenskebid, der i ovrigthavdedanskbes€tning.DerpAfarvelog
heldog lykke.
Da vi ankomtil Kastrupblev vi alvorligt forhsrt om vorcs
fraver, og forklaredesom aftalt. Pe sporgsmelet
om, hvad vi
havdefeettidentil at gAmedpi Saltholm,kunneAmer fiemvise
nogl€fugleeg,hanhavdesamletop udepi oenindenvi stakover
til Sverige.Han var medlemaf en omitologiskforening,hvorfra
interessen
for eg stammede.
Vi slapfor videretiltaleog fortsatte
vort dagligesmifiskeritil undrenfor de ovrigefiskere.Vi havde
jo ikke megenfangst,mcnrigeligtmedbenzin.
Posten skal ud
I fonuffet i bddenhavdejeg lavetet lost skottil at tageal og inde
bag ved var der pladstil se megenpost,somder normaltkunne
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ligge i en kontomappe.Derutepost blttede vi sAmed den fra
Sverige.Forudenpostfik vi ogsaaigarctter
og chokolade.
MellemKastrupog Dmgorog mellemKastrupog Sundby162
tyskevagtskibeog holdtoje medtrafikkenpi Sundet.Vi slogaltid
plat og krone,nAr vi skullesejleom pA den andenside af Saltholm,nemligom vi skullesejlenordenellerssndenom oen.
En dag spurgtede pA den svenskebAd,om vi kunnetagestrffe
effektermed fia dem?Vi lavedesi en dobbeltbwd i den tragt midtskibs- der var beregnet
til fisk og i.ldte denmedvand.Slog
plat og kone og tog afsted.Netopdendagvi skulleprsvevort 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 havdedobbeltbund,
fordi der endnuikke var fisk i den.Vi
lagdeos pi sidenaf vagtskibetog 2 tyskeresprangombordog si
ned i tmgtenog r6bte:"Dubbelbund!"Amer blev beordrctop pa
vagtskibet,og jeg og en af de tyskemarinergik voresb6d igennem fta for til agter.Han var forc),netmed en lille hammer,som
han banl<ede
medhist og her, for at finde hulrum.Han stodtesit
hovednetoppe den veg meddet hemmeligeskot,menopdagede
ikke noget.Motorenblev ogseunde$ogt,og det vistesig nu, at
han kunnedansk.Jegtuorhan var sonderjyde.
Han kunnese, at
motorenvar ny og spurgteotrtdetikke var en serlig god og hurtig
model.Men dajeg visteham,at vi kun kunnestoppemotorenyed
at koftslutteden mellemt@ndrurog motorblok,havdeden ikke
merenogeninteresse.
Jegblev ogsebeordretop pe vagtskibetog
kommanderet
af medtojet.Alle lommertilev undersogtog si p6
medtojet igenog n€di vor egenb6d.Savar deraltseden:"kiste",
som tyskeme sagde.Der var ikke andet at gore end at vende
bundeni vejret pi tragtenog skrueden nederstebundaf. Hvorfor
er der dobbelt bund?Amer der kunnetysk forklaredemegetteknisk,at lufuurnmetvirkedeisolerende,
sa fiskenekunneholdesig
ftiske.Alle tiderslognehistorie,
men de gik pi den,og vi fik under stuengeformaningerom ikke mere at fiske pi den anden
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side af Saltholm(de havdegodt set os noglegange)- lov til at
slippefor dennegang.
Vi var mcgetforsinket.Modetidenvar aftalttil mellemkl. 12
og 14.Vi ankredeop ved Lysebroen(Lusebroen)
og slogplat og
kroneigenom, hvemder skullehoppei vandetog lobetvErsover
Saltholmog prove at fa kontaktmed det svenskeskib. Loddet
faldetpi mig og afstedgik det setv€rs overoen fra svaneklap
til
svaneklap.
PAdenydersteafholmenesmedjegskjoftenog viftedeud nod
en bed, der naermede
sig. Det var ddm;de havdehaft en mand
oppei masten,somhavdesetdet hele.Jegblev godtbevErtetog
fik de sedvanligesagerplus cigaretter
og chokolade.
Tilbageigen
til Amer og ud til vagtskibet.Men de gad ikke underuoge
os en
gangtil. Si gik det hurtigthjemtil Kastrupfor at fa plejetmine
fodder,dervar slemtforskeretaf"Saltholmsflindt".
Vi aflevercdepostenfra Sverigeog aflagderapporttil vor
kontaktmand.Vi droftedemulighedenaf at have en rejepram
liggendepl sstsidenaf Saltholmog derfraro ud og mode de
andre.
De folgendedagetog vi, somvi plejedeud at fiske.En dagvi
kom hjem, ville tyskemevide, hvad der var ivor mappe.Jeg
lukkedeop og ftemtog2 stk. torskunderspaendt
opmerksomhed
fra de ovrige fiskere.Alt dettevidsteingeni AMPA nogetom,
hellerikke vor egenlille gnrppe.

Besattetsenslutter
pi Timby skole,til stor fortryEn aftenvi yar til samariterkursus
delse for skolebetjenten,
en sur person,sd vi pludseligskoleinspektoren
lsbe ud i havenog hejsedannebrog.
Krigenvar forbi
for Danmarksvedkommende.
Det var et seelsomt
syn den neste
dag,den 5. maj, at stille til monstringp6 VejlandsAlld medhele
kompagniet.Mange kendteansigterdukkedeop, som vi ikte
anedehavdev€ret med.
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Frihedskenpete ud for Kastruprej 8A, 5. mai 1945.

Vi fik udleveretarmbindog blev indkvartereti 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,soveposerog geverer i pyramideform i gynnastiksalen. Morgennad fik vi pi St. Magleby kro ved hjelp af
lottekorpset- alt i alt godt afangeret.
Nest€ morgen, den 6. maj, var der monstringog fordelilg af
opgaver. l0 mand, deriblandt Amer og ieg, blev kort til et
krudthusved Dragor fbr at hoJdevagt over ca.20 tyskere.Deres
veben blev samlet sammenog 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
intercssereti var vorescigaretter.
Vi havdevel veret der i 3 timer, da der kom 2 ungemennesker
marcherendepA militervis - "et to, et to" - jo, nu var militeret
kommet ind i billedct. De stansedebrat foran os. "feltrib!" ribte
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de - "a va' for noget.""Feltrebl"gentogde. "Vi har ikke noget
i'citreb,"sagdevi, det me de haveglemt at give os om morgcnen.
N6, sd blev de forntcrmetog gik ned til strnndcn,hvol de sfi lir og
skod ud over vandet.

'l|tk.

solddter Jorlader Ddnmd r elict k.ryntldionen.
Lrtiltr|La rJ JcI edatleLhnhrtr:t, i. atri lal;.

Her er et kaDvdsni tt.i vj./t1t

Vi blcv mere og mere sultnc, og langt om lenge konr "Marie",
voresgamle lastbil, som nu var arnreretpA beggesidcr med tykke
jernplader.Vi troedevi skulle hjetr og spise,men n€i, tyskerne
blcv kaldtsammenog Amer skullemarchere
med dem til det,der
denganghed lulthavnsvejen,lbr dcr at blive aflost. Dct viste sig,
Kassernepe
at han matte ge med dem hclt til Badsmandsstrede
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
deresanfbrer.Jeg kendtehanr ikke, men han var en v;cldig tiisk

iyr.
Da vi ankomtil lbrtct - der var adskilt fra land ved en lang bro kunnevi se i hundredvisal'tyskcrestapA bastionerne
og betlagte
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os. Soren,det hed anfsreren,og to andremed maskinpistoler
begyndteat gi ud ad broen.I sammenu forsvandtalle tyskerne.
En enkeltmand kom ud og ibnede ligen pi broen.De gik si
sammenind pe fotet, men kom ret hurtigtlidt slukoretud igen.
De ville ikke overgivesig til sedanen tilfeldig samlingsomos.
De ville kun overgivesigtil engbndeme.
Slutning og begyndelse
Nogledageefterfik vi at vide,at voresfar'var dad der.22.april
1945 i San Pauloi Brasilien.Det var et skdr i glrcdenover
befiielsen.Andreasog jeg bados tiitagetfor tjenesteog tog hjem
til mor og sosterEdith, og herefterbegyndteen
til Poppelvang
hverdag
for osalle.
almindelig

FrihedskeDpetelia
1915

AMPA-srupper A.5. Herlolog'afetet
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pA Kastry
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Tillsegtil omstiendeberetning:
Ved EmstHenriksens
beretningvar dervedlagtet nunmeraf
Landog Folk nr. 47 - den7.juli 1944.Ligeledes
varderogs6
- Mandagden20.august1945- hvoriman
vedlagtEkstrabladet
kanlEseen omfattende
artikel,somomhandler
en afde mange
illegale
postrurer
pd @resund
underbesenelsen.
I denneartikel
omtalesErnstHendksensiledes:
(I d|edningtil artiklen)
Vor Medarbejder,
RedaktorLeifB. Hendil,derfra
Efteraaret1943til Tysklands
Kapitutation
var
Lederaf det illegaleRuteforetagende
"Dansk
svenskFlygtningetjeneste"
i Malmo,henterher
nogleinteressante
Bladefremfra sit righoldige
Arkiv,der nu om kortTidefterde "illegale'
Ministres
Opfordring
deponeres
i Rigsarkivet.
(afsnittetomErnst Henriksen)

DennsgneMandpaaSaltholms
Svaneklapper
Lige til Slut Histodenom to Unge fra Kastrup,der selv en Dag
stakovertil Malms medderesBaadog meldtesig til Raadighed.
Jeganerikke, hvadde hedder,mende fortjenerat navnes- med
Hreder:
- Vi sendtedem hjem igen og forklarededem, at vi paa den
svenskeSide havde 13 Fatojer af alle Slags,lige op til 70
- det var llemmefra,at vi
Kilometers-Hurtigbaade,
til Raadighed
godtkundebrugeendnunogleBaade,og det ordnedes
sa4 at de
overtogPostbetjeningen
af en stor og dygtigJarbejdende,
illegal
Gruppe:"Lysglimt".
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En dag,da vi skullehavePostkontakmeddempaadanskVand
vedSondreFlint, sydostfor Saltholm,saavi deresbaadnermesig
inde lia Kastrup,menda vi efteret krydsmodNord kom tilbage,
var denvek - ikke at senogetSted-. Vi tog et n,,tkrydsnordefter,
og da vi kom tilbage,saavi ikke deresBaad,men derimoden
splitternogenMand, der stod ude paa den ydersteaf de smaa
Holme: Svaneklappeme,
sst for Saltholm,og vinke med sin
Skjortesomen Skibbruden.
Da vi gik ind saalangt,vi kunde,kom
han vadendeud til os. I Kikkert havdevi alleredesenkendtden
eneafde ungeKastrupfolk.
En Mandfolkedaad
Der var sket det, at etl tysk Hurtigbaad havdeindhentetdem og
forbudt den at sejle udenfor Saltholm.De var blevetundersagt,
men posten laa godt gemt i den halve Benzintank,der yar
omdannettil Postkqsse,og da Tysketnevar gaaetlidt y@k,sejlede
de deresBaqd helt ind til Saltholm.Den enebley omBord. lqante
den andenssorte Kasketog spillede i denfolgende Tid to Mand,
mensvor nogne VenmedPostenbundetop i en Bylt om Halsen
havcletaget Turen pqa Maven hen over det flade Saltholm og
derelier vadendelia Holm til Holm ud til os.
Det var en iskold Martsdag,og vort Postbudfra Ksbenhavn
rystedeaf Kulde. Men han gennefortesin Opgave:at sikre
Kontaktenmellem Danmarkog den frie Verden.Han var nok
blaafrossen
og gaasehudet,
somhansadderpaaDakketet Ojeblik
og fik en Konjak at styrkesig paa,menhan var et Mandfolk,en
god Dansker- og der var lykkeligvismangeaf demi det illegale
Rutearbej
de.
Vi skylderdemen stor'l'ak.
Leif B. Hetrdil.
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En h'Adngl joder pdwj ind i swttsk havn, oktoher 1913.
Gtosserer RobertJensen,der wr kendt un.ter sit deknaw "'Ibth" oE som
arbejdedeson "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{obsennitules RobertJensenogfoteller
"Jea vil altid ned wnod husle den kalde motsen, lNot jes le&asedes ned
til stratxlenpd Amaget af 'Toi|". Det |ar en Ii e liskerbAdned kun os to.
Vi agercdeflskere. Pd et rkt ti&puh*t riste et tysk skib interessefor os. ri
lob da irul under Sakholn pa AruNI yand, h1)ordet tyskeskib ikke kunne
folEe os. Det sn vi os til at pilke to,skfor fuA kralt, sd tyskernekunnese, at
i wr erliseliskere.
De enestetotsk jes rcsensindeharfongeLfanse.lejes fi dentw. "
'Tom" (Rob€rtJensen),blev skudt pa sit kontor, pa
Frihedskemp€ren
Forchharnmersvej
7 - afgestapo'den24.juli 1944.Foruden"Tonf' sksdog
gestapo
drEbte
ogsehansmedhjelper, SvendTrondberg.

Hvisduharbilleder,
oplysninger
ellerandetaf
lokalhistorisk
interesse,
sAhenvend
digtil:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Tn.32 4605 45
Abningstider:
Mandag
16.00- 20.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredas
12.00- 15.00

Lokalhistorisk
Samlinghardesuden
udstillinger
pi Kastrupgirdsamlingen
:
"Midt pir Amager" og "Kastrup Glas"
Abent:
Tirsdag- sondag 14.00- 17.00
Onsdagtillige
19.00- 2l.00

Og pi Plydsen,AmagerStrandvej350, 1. Sal:
"Kastrupfiskerneog havnen"- "Plydsen" og
"Ilusdyr pi Amager"
Abent:
Lardagog sondag 13.00- 16.00

