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23.Maj 1944 INFORMATION Nr.280

Invasionsfrygten har grebet Gestapo. Aldrig før er Anholdelserne foregaa
et i et Tempo som netop i disse Dage. Man har allieret sig med Schalburg
korpset, der for første Gang har foretaget Anholdelser af Patrioter helt
paa egen Haand. Der udsendes øjensynligt Patrouiller af Schalburgfolk til
nærmere opgivne Adresser. Saaledes er de set udenfor Vestersøgade 7 i
Gaar.

Aktionen synes i første Række at være rettet imod “Hjemmefronten”, d.v.s.
imod Kredse og Personer, som Tyskerne tror har med dette at gøre.

Som omtalt i Nr 280 trængte Gestapo ind i Ejendommen Hovgaardsgade 6 hos
Politibetjent Holger Søderberg. Da dansk Politi ankom, alarmeret af Bebe
ere, som havde hørt Skud, fik man den Besked, at Søderberg ikke var hjem
me, og at det, man havde hbrt, var Skud imod Laasen. I Gaar meddelte Ty
skerne imidlertid det danske Politi, at man havde dræbt Søderberg. Han
havde, erklærede man, sat sig til Modværge med sin Tjenestepistol og var
derefter blevet ramt af to Skud i Hovedet, Man havde ikke ønsket dansk

Detbemærkesatdenneudgaveerennøjagtiggengivelseafde Politis Indblanding straks. Man hævder, at man i Lejligheden har fundet
originale blade, således at ortografien er bevaret, en Maskinpistol og nogle tyske Uniformer.

ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger . .

ogsåergengivetordret. Er~ Mand i~ Ha~ndjern~b1~v i Aftes ført ind i Ejendommen Sct Annæ Plads 19,øjensynlig til Paavisning.

Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige Lørdag Klokken 11 ~traadte to Mænd ind i Skomager Svend Arne Larsens Kæl -

oplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale derværksted, Amagerbrogade 222. Han gik henimod dem, og de aabnede Ild
Information måtte indeholde. imod ham. Han dræbtes paa Stedet.

Redaktionen Lørdag Klokken 17,15 kom en Mand ind i Slagtermester Poul Valdemar Søn—dergaards Butik Gothersgade 45. Slagtermesteren stod med Ryggen til, be
skæftiget med at skære noget Kød ud. Manden hævede en Pistol og skød.
Søndergaard blev ramt i Nakken og dræbt paa Stedet. Gerningsmanden und-
slap.

De to sidste København~.ke Mord er endnu uopklarede, forsaavidt angaar Of—
renes “Ti1hørsforhold”.~Men der kan være Grund til at gøre opmærksom paa,
at det vides, at en af Schalburgkorpsets ledende Officerer har erklæret,
at der skulde “ryge seks” efter Attentatet imod Konstruktør Olsen.

Lørdag Formiddag blev Størstedelen af Uniformsskræderiet$Classensgade
71 lige ved Nordisk Kollegium, ødelagt ved en voldsom Brand. Lørdag Nat
eksploderede en Sprængbombe i en Beboelsesejendom, Sdr Boulevard 67-69.
Beboerne blev ikke advaret. Bomben ~ar anbragt i C. HernsensPelsvarefa—
brik i Ejendomen, Ejeren er Jøde, men arisk gift og derfor løsladt efter
at være taget i første Omgang under Jødeforfølgelserne. Beboerne slynge
des ud af deres Senge, men ingen saaredes alvorligt. Ejendommen er stærkt
ødelagt, idet den bærende Pille er sprængt, saa den Del af Huset, som ik
ke direkte ødelagdes, er sunket 6 Tommer.

I Aftes anrettedes der en Del Bombeskade i N P Petersens Radiofabrik i
~~ Strandstræde.

ISSN 0105-6069 Forhandlingerne i Justitsministeriet om Politiets Holdning har endnu ikke
TryktiNordlundesBogtrykkeri ført til noget Resultat. Det kan konstateres, at Politiorganisationerne

Indbundet af Fløistrups Bogbinderi
- baade Ordenspol-it-iets og Kriminalpolitiets - staar enige om, at man

ikke kan bøje sig for de tyske Krav. Derimod konstateredes nogen Vaklen

3



23.Maj 1944 Information II

i Embedsmændenes Rækker. Danmarks Frihedsraad har advaret imod Kompromis.
Situationen er stadig uafklaret. Opfyldelse af Tyskernes Krav vil sige
Opfyldelse af et Neutralitetsbrud og en Overtrædelse af Haagkonventionen
—det er ikke en Besættelsesmagt tilladt at tage Politiet i sin Tjeneste.

Tyskerne er begyndt at interessere sig for Brandvæsenet. Chefer for Vær
nemagtens Luftbeskyttelsestjeneste har inspiceret Københavns Brandvæsen.
Forslag om direkte Samarbejde er dog afvist fra dansk Side. Under Sluk
ning af Sabotagebrande har Tyskerne kontrolleret Vandtrykket i Slangerne
Ogsaa Politiet har haft Besøg, der har Karakteren af Inspektion. Det er
meddelt, at tysk Politi fremtidig vil kontrollere, hvem der fremviser Le
gitimation paa Sabotagesteder etc.

Der blev kastet ialt 36 Cobtainers ved Nibe. Rygterne om fire Dræbte er
stadigt ubekræftede og derfor næppe rigtige. En Elektriker, P Thingskov,
som blev fanget paa Stedet, har faaet Fingrene brækket.

Koncertsangerinde Else la France er rejst til Sverige.

Særmelding: Hilsen til Sofie, Harald, Jonas, Kristoffer og Torkild fra
Overlægen

Gestapo har i København arresteret to unge Mænd ved Navn Sommer og Hage
lim. En Søn af Rektor Ilsøe er eftersøgt.

Schalburgtagen imod de store Varehuse har bredt sig til Provinsen. Natten
til 21/5 var Schalburgfolk i Arbejde i Silkeborg og i Nyborg. I Silkeborg
sprængte man Peter Jessens Varehus. Med Benyttelse af Skabelon var paa u—
beskadigede Ruder malet Ordene: Achtung-deutschfeindlich”. I Nybirg
sprang Bomben nær Kirken, saaledes af Manufakturhandler I C Meyers og
Wildes Forretninger ødelagdes. Alle Ruderne i Kirkens Sideskib sprang
sammen med 15 Butiksruder og Hundrede af Vinduesruder.

1500 danske Arbejdere er nu indkvarteret paa Skanderborgegnen for at gen
nemføre Befæstningsarbejderne i øget Tempo. Aandssvageanstalten Sølund er
kun svagt besat med Tropper i øjeblikket, men anvendes som Bordel, idet
der til Skanderborg hver Aften ankommer løse Piger fra Aarhus og andre
Byer. En af Byens kendte Nazister, Næsted Nielsen, kaldet Drejeren, kører
ligefrem i fast Rutefart med Piger. Værnemagten har uden Varsel beslag
lagt Skanderborg Haandværkerforening og anbragt 100 Senge i Festsalen,
der nu er ødelagt. Keglebanerne benyttes som Oplagsrum. Samtidig beslag-
lagde nab Sidefløjen af Hotel Skandinavien, idet Salen og Lokalerne i
Forvejen var ødelagt af det forrige Hold Tyskere. Barakkerne i Dyrehaven
benyttes derimod ikke-efter Sigende skal de benyttes til Flyvetropper,
som ventes. En Aarhusmurermester, Vald.Knudsen, der har disse Barakker i
Enterprice, tjener hver Dag til sin egen Lomme 1200 Kr, om Søndagen dog
2400 Kr.

Tyskerne blander sig undertiden aktivt i Sort Børs Handelen. Saaledes har
en tysk Soldat 19.Maj med Vaaben søgt at beskytte to Sort Børs—Sjakaler,
som skulde anholdes i København. Da en Politibetkent skød Skræmmeskud,
flygtede han dog sammen med dem. To Tyskere fangede dem, men fik ikke fat
i Soldaten.

23.Maj 1944 INFORMATION III

Politidirektør Stamm erklærer, at han har sendt Politiet som Sabotagevag
ter til Nordwerk efter Ordre fra Udenrigsministeriet.

Der er røvet Pistolerfra Sabotagevagterne i Larsens Metalværker, Valby.

Dansk Politi har fundet Pakker med tyske Luftværnsgranater paa en Bænk
paa Kongens Nytorv.

Der skal uddannes en Del nye Politichauffører. De undervises af-Robert
Olsen

Søndag Morgen ved 3 Tiden eksp1o~erede Bomber i Autoparken paa Hjørnet
af Kongensgade og Dronningensgade- ikke i Rutebilstationen, som meddelt
i Dagspressen. Den ligger overfor. b Lastbiler, der anvendes af Tysker
ne, blev mere eller mindre ødelagt. De var i Rutefart paa Flyvepladsen
ved~Lunde, Ingen af dem kan bruges mere, idet Sabotørerne havde givet sig
Tid til at lægge Bomber, saa selve Motorerne sprængtes.

Natten til Lørdag er Hotel Bondegaarden i Hornbæk nedbrændt under mysti
ske Omstændigheder. Ilden menes paasat. Direktør Hans Hansen og tre unge
Mænd slap ud i sidste øjeblik. Hotellet er nu en Ruin: Etablissementet
var netop gjort klar til Sæsonen og alt var optaget for Sommeren.

Tyskerne har indrømmet Esbjerggenserne en Badestrand mellem Sjælborg og
Hjorting, b km fra Esbjerc. Denne Strandstrækning er altsaa fri for
Landmi ner...

Det dræbte Reservepostbud John Larsen var genantaget af Postvæsnet. Han
afskedigedes i sin Tid, fordi han, der var Nazist, gennemførte privat
Brevcensur for at beslaglægge illegale Breve

De Tæpper, der brændte i Pakhisene paa Larsens Plads, stammede fra DFDS
oplagte Baade. De var rekvire~et af Tyskerne og skulde have været udleve
ret Mandag.

Erik Haunstrup Clemmensen, Ole Harkjær Simonsen, Vøgg Ramming og Poul
Gjerløv er mellem de løsladte fra Horserødlejren.

Yderligere Instruktionsmeddelese fra den øverstkomanderend~ for de alli
erede Invasionstropper til Befolkningen i de besatte Lande vil blive gen
givet i Informationen i Morgen.

Specielt: Al Post til L 34 standses.

Nr 280 Nr.280
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24.Maj 1944 INFORMATION Nr 281.

Man mente i Aftes i indviede Kredse, at Politiforhandlingerne vilde ende
med et dansk Nej og et paafølgende tysk Krav om Nedbrængelse af Politiets
Styrke, saaledes som der er truet med. Det bliver i saa Fald Kystpoliti
et, det gaar udover. Der er dog vistnok Grund til Skepsis—det er et
Spørgsmaal, om Tyskerne til syvende og sidst mener at have Raad.

I Dag genoptages den for længere Tid siden afbrudte diplomatiske Forbin
delse mellem Statsadvokatens særlige Afdeling og Dagmarhus. Det er aftalt
uafhængigt af Forhandlingerne iøvrigt. Man opnaar derved, at dansk Politi
kan faa Klaring paa, hvor en Række forsvundne Personer er blevet af.

Der er fra og med i Dag ikke mere nogeti Vejen for, at Sagen imod Anker
Due kan omtales. Der takkes for udvist Diskretion, som har medvirket til
Sagens Opklaring. Due sidder stadig i dansk Arrest, og det lykkes antage
lig at gennemføre en Straffesag imod ham. Sagens Hovedpunkter er følgen
de: Due, hvis rigtige Navn er Petersen (kaldet Den lille Banan eller Ba—
nanen, jfr. De frie Danskes Stikkerregister), er en 22 Gange straffet
Forbryder i Schalburgkorpsets Tjeneste. Han er identisk med den Mand, som
skød paa Steincke i Rigsdagen. Det er lykkedes det danske Politi at bevi
se, at det Skud, som dræbte Reservepolitibetjént Bo Caspersen paa Højbro
Plads er affyret fra Dues Pistol. Han fangedes og aflagde Tilstaaelde.
Senere har han tilstaaet at være medde~lagtig i Mordet paa Social-Demokra—
tens Medarbejder Sigurd Thomsen. Han sigtes for yderligere Forbrydelser,
som endnu ikke kan omtales af Hensyn til Sagens Opklaring. En Del Med
skyldige er arresteret. Due har nægtet at udtale sig om, hvem der har be
stilt Drabene. Han sorterer direkte under Kaptajn Sommer i Schalburgkorp—
set, og efter at Politiet under Anvendelse af Maskinpistoler og Taaregas,
der pumpedes ind i en Lejlighed, havde fanget ham, krævede Dagmarhus ham
udleveret. Kravet afvistes, og efter at Tyskerne har faaet Dokumentation
for, at det drejer sig om en Vaneforbryder af groveste Art, bla.a straf
fet for Vold og Blodskam, har d~ opgivet at holde Haanden over ham.

Den i Dagbladene omtalte Barak, som er brændt, er en tysk Barak i Kastel—
let. Den nedbrændte Søndag Aften.

Da Sorø Amtstidendes Redaktør, Valdemar Petersen, Slagelse, i Gaar gik
over Raadhuspladsen sammen med sin unge Søn, der er stud.jur, aabnede to
Gestapomænd Ild imod dem, mens de befandt sig nær Trafikmestervej. Den
unge Petersen blev saaret, men de blev begge slæbt ind i Dagmarhus, og
deres nærmere Skæbne er ukendt. Tyskerne hævder, at Petersen jun. har ud-
øvet illegal Virksomhed, og at han satte sig til Modværge. Episoden fore
gik kort før Middag og vakte almindelig Opsigt. Valdemar Petersen er en
af dansk Provinspresses mest kendte Mænd.

I Gaar brændte en Del Stilladser paa B & W. Efter at Ilden med megen Møje
var slukket, blev der slaaet falsk Alarm til Refshaleøen.

Den i Gaar omtalte Sabotage imod 19 Biler i tysk Tjeneste var, som man
vil have gættet, foregaaet i Odense.

Der gik i Aftes i København Rygter om, at Glassalen i Tivoli, Swingpjat
ternes Eldorado, skulde sprænges i Luften over Hovedet paa Pjatterne. Po
litiet tog dog ikke Truslen højtideligt, og tre Telefonhenvendelser af
anonym Karakter til Glassalen gav heller intet Resultat. Men Folk stod i
Hundredevis i Tivoli i betryggende Afstand for at se Ekspiosionen. Der
skete intet.
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24.Maj 1944 INFORMATION II Nr 281. 24.Maj 1944 INFORMATION III Nr 281.

Apropos Tivoli: De forleden omtalte Italienere har vist sig at være Unga
rere: Ursäckta...

Erik Harkjær Simonsen, der forleden blev løsladt fra Horserødlejren, har
været ude for en Bortførelse. Bevæbnede Schalburgmænd trængte ind til
hans Vikar i Egenskab af Formand for KU og førte ham til KUs Gentoftekon
tor for at faa fat i Kartoteket. Da han ikke havde Nøglen, kørte de til
Erik Harkjær Simonsen, der blev holdt op og tvunget til at aabne Døren
til Kontoret. Mændene kørte derefter de to KUere ud i Charlottenlund
Skov, hvor de kastede dem ud af Vognen. Kartoteket befinder sig nu i Fri
niurerlogen paa Blegdamsvej. Det vil antagelig om nogle Dage blive fundet
i en Grøft. Ku i Gentofte maa derfor være forberedt paa Razzia.

Postbox 7, Roskilde, dur ikke mere.

Schalburgtagen fortsattes i Nat mod Aulin (Københavns Tæppelager) og Carl
Jacobsen i Farimagsgade—FrederiksborggadeKrydset. Mange Ruder gik med i
Løbet-som Meningen var.

Emdrup Dampvaskeri, der ejes af Direktør J Christiansen, Direktør E Fa
ber, og 0R5 Aage E Jørgensen, har paa “L~ischpapier”, d.v.s. Trækpapir til
Brug paa tyske Kontorer, udsendt følgende: “Emdrup Dampväscherei, weiche
schon Uber 50 Jahre fUr das d~nische Milit~r gewaschen hat, emphielt sich
hiermit. A/S Emdrup Dampvaskeri. Telefoner Ryvang 2,360,361. Postgirokon
to 1162. BUrozeit von 8 18 Uhr.”

Det svenske Blad Morgontidningen meddeler, at alle deporterede danske Jø
der under 60 Aar nu er blevet tvunget til at arbejde i den tyske Krigs
industri. Ægtefæller er blevet adskilt, idet de ikke har faaet Lov til at
arbejde i samme Industri. Børn under 10 Aar har faaet Tilladelse til at
blive hos deres Mødre. De ældre Jøder skal stadigvæk opholde sig i de
særlige Jødelejre. De har det meget fattigtmmen faar dog nogenlunde til
strækkelige Forsyninger, selvom de ikke-som andre Fanger-har Lov til at
modtage Gavepakker. Der er endnu ikke forekommet Dødsfald i de sidste
Maaneder, saavidt det svenske Blad ved.

Typograf Børge Christensen, Søn af Bogtrykker Christensen, Torvegade,
Struer, er anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Der har været Ransag
ning hos Boghandler Carl Andersen. Det er Stærnioses Pjece, det drejer sig
om.

I Holstebro har der været Husundersøgelse hos bl.a., Bibliotekar Bjerre
gaard, Forretningsfører Wenzell, Syerske Frk Mikkelsen (der har været paa
Tilskærerkursus i England:) o.a. De fleste af de Personer, Gestapo har
interesseret sig for i Byen, har været Pensionærer paa Borgs Pensionat.

Den Mand, der forleden Aften blev stukket ned paa Frederiksberg, var Ma
skinkonstruktør Hans Ellegaard Rasmussen, H C Ørstedsvej 34. Han havde
paa en Sporvogn irriteret en tysk Soldat ved at-nynne Strofer af engelske
Melodier. Soldaten forfulgte ham og stak ham i Ryggen. Det ser ud til, at
han kan overleve Saaret.

To Mænd blev. 2T.ds. slæbt ind i Schalburglogen. Gernersgadevagten nægtede
at rykke ud, og da Schalburg—Vagtkommandøren erklærede, at det var to af

Korpsets egne Folk, man havde anholdt, kunde dansk Politi ikke befri Fan
gerne. Man ved ikke, hvem de var.

Tyskerne bliver mere og mere nervøse efterhaanden som Invasionen nærmer
sig. Det viser sig ogsaa i Smaating. Episoder med ophidsede eller beruse
de tyske Soldater bliver mere og mere dagligdags. Ved Nordhavnsværftet
har Vagtposter beskudt Søpolitiet. Ingen saarede. Ved Kalundborg Radio
har Vagtposter beskudt fredelige Fiskere o~ trængt sig ind paa et Omraa
de, der ifl. Aftale b€vogtes af dansk Politi, som derefter trak sig til
bage. Ved Radiofabriken paa Amerikavej tilkaldte Sabotagevagten 22. Om
Aftenen Hjælp, idet der blev skudt. Det viste sig, at Skuddene var affy
ret af en forbipasserende SS—Mand, som mente at have set en Sabotør Paa
Raadhuspladsen overfaldt tyske Soldater om Natten en CB-Betjent. I Es
bjerg forøvedes xx samme Aften Hærværk paa Gaderne. Gerningsmændene var
berusede tyske Soldater. En af dem blev fanget i Apoteket i Kongensgade,
hvor han, efter at have truet Farniaceuten paa Livet, havde lagt si~g til
at sove paa Gulvet. Bagateller, men typiske.

De hjelmklædte Mænd, som vogter Shellhuset, er ikke tyske Soldater, men
danske Sabotagevagter, uddannet paa tysk Kursus i Jonstrup.

Et Maskinværksted i Lindenowsgade, Kbhv~. beskadigedes i Gaar Morges ved
Sabotage.

Det i Gaar bebudede Opraab kan først gengives senere.

Specielt: Den i Gaar omtalte Person, der blev set i Lænker paa Sct Annæ
Plads, er efter alt at dømme Christian Borg. Tre andre Personer, Henning
Petersen, Thies og Nyholm, savnes.

Dansk Politi har endnu ikke faaet Lov at identificere den i Hovgaardsgade
6 dræbte Mand, men Dagmarhus hævder, paa Grundlag af Papirer, Politiskilt
og Tjenestepistol, at det virkelig er Politibetjent Holger Søderberg, der
var ansat i Udrykningstjenesten. SLUT.
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25.Maj 1944 Information Nr.283.

Tyskerne har forsøgt et Kup for at fremtvinge en Afgørelse i Problemet
Politiets Stilling til Sabotagebevogtningen. Paa Mødet i Justitsministe
riet i Mandags blev det meddelt Politiets Repræsentanter, at Tyskerne øn
skede dansk Bevogtning 57 Steder i Landet. Det blev stillet i Udsigt, at
man til Gengæld kunde vente en Del kraftige Vaaben-der taltes om 3-400
Maski npistol er.

Tirsdag Aften stillede imidlertid Politigeneral Heimburger hos Rigspoli
tiet med “Planen”. Det viste sig at være en fuldt udarbejdet Plan over
dansk Bevogtning af 150 krigsvigtige Industrivirksomheder. Tyskerne havde
forstaaet paa Udenrigsministeriet, at Sagen var i Orden. Paa Forespørgsel
erklærede man, at der skam ikke kunde undværes Vaaben.

Politiets Forhandlere svarede, at dette kom dem ganske overraskende. Saa—
vidt de vidste, var Sagen endnu paa Forhandlingens Stadium. De forbeholdt
sig deres Stilling. I Gaar Klokken 15 var der Møde paa Politigaarden, og
i Aftes drøftede Politiorganisationernes Ledere~de tyske Krav. Man har i
Politiet det Indtryk, at de danske Myndigheder ønsker at lade Politiet
handle paa egen Haand, saaledes at hele Civiladministrationèn ikke sættes
paa Spil i Tilfælde af, at Tyskerne slaar til. Politistyrken som saadan
agter nemlig ikke at give sig. Derimod staar den øverste Ledelse meget
delt. Man tager næppe fejl, naar man gætter paa, at en to—tre ledende Po
litifolk er stemt for Kompromis. Resten ønsker, at der skal svares Nej,
og at Tyskerne derefter kan gøre Alvor af deres Trusel om at reducere Po
litistyrken. Man ønsker at svare dette Nej, selvom det indebærer Risikoen
for, at hele Politistyrken afvæbnes.

Saaledes laa Landet sent i Aftes. Sagen udvikler sig hurtigt.

Offentliggørelsen i Aviserne af de tyske Strafferegler, som Domstolene
dømmer efter, er ganske folkeretsstridig, idet det er Undtagelseslove,
der i Virkeligheden er bortfaldet sammen med Undtagelsestilstanden. Man
opfatter i indviede Kredse denne Offentliggørelse af Love, Befolkningen
kun altfor vel kender, som Resultatet af en Tovtrækning mellem von Hanne
ken og Dr.Best. Den første har ønsket den militære Undtagelsestilstand,
der giver ham Enevælden, erklæret, mens den anden søger at holde igen.
At sætte en Del af de Love, der ellers kun gælder un7der militær Undtagel
sestilstand, i Kraft, er altsaa, hvad Tyskerne forstaar ved Kompromis.

Forbindelsen mellem Statsadvokatens særlige Afdeling og Dagmarhus genop—
toges, som bebudet, i Gaar.

Man har nu til en vis Grad Klarhed over, hvad der er sket i Hovgaardsgade
.6, da Politibetjent Holger Søderberg 2l.Maj blev dræbt. Som omtalt i In
formationen var der flere dunkle Punkter-bl.a. dette, at Tyskerne i før
ste Omgang afviste dansk Politi og erklærede, at der intet var sket. Det
er nu opklaret, at Politiet første Gang kaldtes til Hovgaardsgade 6 Klok
ken 21,30. Det er beviseligt at Holger Søderberg var i Live endnu to Ti
mer senere. Han har talt i Telefon med Politigaarden. Han meddelte, at
Tyskerne havde søgt at trænge ind i Lejligheden, men at han havde nægtet
at lukke dem ind. Han føjede til, at han ikke var saaret, hvoraf fremgik,
at der var skudt paa ham. Lidt senere har han talt med en Hournalist, som
havde fundet ham i Vejviseren og havde valgt en Politibetjent for at faa
Oplysning om “Episoden”. Søderberg svarede, at det var det tyske Politi,
som havde forsøgtat foretage en Anholdelse. Henùnder Midnat spærrede Ty
skerne, der hele Tiden havde haft Vagtposter i Hovgaardsgade, en Del~ af
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25.Maj 1944 Information II

Kvarteret af, og Beboerne saa, at en Baare blev ført ud til en Ambulance.
Der var forud hørt flere Skud. Man mener, at Tyskerne efter den første
lidkamp har trukket sig tilbage for at lokke Søderberg ud af Lejligheden.
De har derefter fra Baghold skudt ham ned, da han har prøvet at undslip
pe. Hans Familie var paa Landet. Det vides ikke, om der var andre i Lej
ligheden under Kampen, Den tyske Meddelelse om, at Søderberg var Vaaben
smugler, er det rene Vrøvl.

23 Maj beskadigedes Halkier & Co s Maskinsnedkeri, Hvidovre, alvorligt
ved Sabotagebrand. Snedkeriet arbejder for Værnemagten

Danmark 1944: Den 19/5 anholdt dansk Politi og Gernersgadevagten tre
Mænd: SS Sturmmann Hans Christoffersen, Feldp. 37826 E, Viggo Rosengreen
Nielsen (NSUer), Saxogade 41, V, og Elektriker Edmond Albert Nielsen,
Helgolandsgade 14, Hotel Velander. De anholdtes for illegal Vaabenhandel.
Christoffersen havde givet sin Pistol til Rosengreen Nielsen, der skulde
sælge den til Edmond Nielsen, som derefter skulde anholdes. Politiet greb
ind i Utide, Det viste sig, at de alle tre arbejdede for Gestapo, saa der
kom ikke noget ud af Sagen....

Attentaterne imod Københavns Tæppelager og Carl Jacobsens Magasin var ik
ke de eneste Heltebedrifter, Schalburgkorpset udførte Natten til i Gaar.
I Morgentimerne lykkedes det at knuse mange Hundrede Kvadratmeter Glas,
idet man inde i Kopps Passage paa Strøget lod Sprængstod eksplodere.
Lufttrykket knuste hele den store Udstillings-Passage og tog samtidig Ja
ques Olsens Vinduer paa begge Sider Strøget plus meget Glas i Omegnen med
sig. Strøget var spærret hele Formiddagen, og endnu i Aftentimerne laa
Glas i meterhøje Dynger. Tusinder af Københavnere beundrede Schalburg
korpsets Mod og Dristighed. Noget tyder iøvrigt paa, at Korpset har di
rekte tysk Assistance i sit glasknusende Arbejde. I hvert Fald blev en
Skuespillerinde der i Selskab passerede Strøget umiddelbart før Eksplo
sionen ved Fonnesbech, advaret af to unge Mænd, som talte Tysk.

Den Fabrik, som saboteredes i Lindenovsgade 3 den 23. om Morgenen var en
Tri kotagefabri k, ikke en Maskinfabrik.

Den meget omdiskuterede Erklæring fra den allierede Overkonimando vil xx
blive gengivet i NN-af Pladshensyn

De bebudede nye Løsladelser fra Horserødlejren har endnu ikke fundet
Sted.

Information III

Viggo Therkel Jensen, Slagteriarbejder Engelhardt Andersen, Mælkehandler
Emil Nielsen, Arbejdsmand Ernst Hansen, Savværksarbejder Marinus Eskild
sen, Fru Christense Andersen, Skræder Pouli Andersen Justenborg og Fru
Edith Hansen.

Alene Titlerne i denne Liste giver et Indtryk af, at det er et Gennemsnit
af Borgerne i en dansk Provinsby, Gestapo her er slaaet ned paa.

En Del af de danske Fanger i “Kasetten” Oranienburg, som Koncentrations
lejren benævnes i tysk. militært Sprog, er overført til Lublin, hvor en ny
Lejr oprettes. “Kasetterne” skal her fabrikere Møbler. Arbejdstiden bli
ver fra 12 til 16 Timer om Dagen. De fleste Fanger er ved godt Helbred.
En dansk SS-Mand, der nu og da ser Oranienburglejren, erklærer, at Kosten
kunde være værre. Man anfører f.Eks fra tysk Side, at det er sjældent, at
Fangerne spiser den Mad, de skal fore det tyske Militærs Hunde med i en
Træningslejr, som findes i Nærheden....

Om Frøslevlejren i Sønderjylland er der stille. Selv Hr Svenningsen i
Udenrigsministeriet er vistnok ved at komme i Tanker om, at Frøslevlejren
lettere lader sig bruge til nye, danske Fanger, end til Fangerne, som al
lerede er i Tyskland, og hvortil den bygges.

Til Dagbladsomtalen af Arrestationen af~ Redaktør Valdemar Petersen og
hans Søn kan~tilføjes: Episoden indlededes med, at Gestapofolk steg ud
af en Vogn udfor Trafikmestervagten. De løb ind paa Pladsen imod de to
Mænd, som kom spadserende. Tilsyneladende~.uden Foranledning skød den ene
af Mændene fra Bilen. En tysk Officer, sôni kom forbi, sprang ind paa ham,
vred hans Arm rundt og tvang ham i Jorden, idet han raabte: Verbrecher
Verbrecher~ Han troede at overvære et Attentat. Først, da en anden Ty
sker hviskede nogettil ham slap han sin Fange, rejste sig forwirret og
forsvandt i Hast. Man maa regne med, at denne Arrestation vil vække gan
ske særlig Opsigt, idet Valdemar Petersen er Redaktør af et af Landets
største Venstreblade, saaledes at man ogsaa i Landbokredse, hvor Krenchel
har sine Proselytter, vil spekulere. over, om illegale Kredse nu virkelig
ogsaa er Kommunister og Forbrydere eller en Blanding af begge Dele.

Der er foretaget yderligere Anholdelser i det hjemsøgte Horsens. Anholdt
er: Gymnastiklærer Knud H Edelmann, Fælledvej 32, Biografdirektør Orla 5
Jonassen, Maskinarbejder Ove Emil Jensen, Vimmelskaftet 5, Børstenbinder
Peter J Dinesen, Bækkelund, Blikkenslager Erik Krogsgaard Madsen, Idræts
vej 22, Prokurist Rolf Løwschall, Sundvej 25, Prokurist Knud Otto Madsen,
Søndergade 38, Lærer Viggo Emil Nielsen, Fredensgade 10, Murermester An
dreas Nielsen Bøghsgade 43, Lærling Erik Hjerrild Petersen, Jessensgade
4, Kontorist Børge Nerup Rørvang, Viborgvej 9. Ekspedient Ernst F Peter
sen, Læssøegade 26, Lærling Ove M Sørensen, Sjællandsgade 2 og Prokurist
Børge Walther, Søndergade 8.

Følgende er fra Horsens ført til Horserødlejren: Mejerist Svend Brunberg
Petersen, Dekoratør Elkjær Nielsen, Lærer Søren Chr Hansen, Jordarbejder
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Sabotører ødelagde Natten til 25/5 Burmeister & Wains Strandgadeværft saa
grundigt, at Værftet atter er sat ud af Spillet for et Tidsrum af ca 3
Maaneder. 8 kraftige Eksplosioner rungedeover København. Ca 30 Sabotører
trængte ad ukendt Vej ind paa Værftet kort efter Midnat. Sabotagevagter
og Brandvagter blev holdt op, de fleste inde i selve Vagtrunimet. Sabotø
rerne arbejdede derefter i 35 Minutter ru dt i Bygningerne, og udsatte
Vagtposter sikrede Arbejdsroen, idet afløsende Sabotagevagter blev holdt
op, efterhaanden som de ankom. Ved Eksplosionerne, der fandt Sted, mens
de overrurnplede Vagter var i Tilflugtsrum, ødelagdes Kraftstationen to
talt. Sabotørerne forsvandt igen uden at have lidt Tab ved Aktionen, der,
fordi den var rettet mod besteniteMaskiner, voldte større ødelæggelse end
et helt Luftangreb.

Næsten paa samme Tid angreb andre Sabotører Akkumulatorfabriken Lyab i
Lyngby. Sabotørerne arbejdede her i 10 Minutter, og da de gik, fløj de
livsvigtige Dele af Fabriken i Luften.

Brandskæret fra Branden hos B & W kunde ses over det meste af Byen. Alle
Byens Taarne farvedes af Ildskæret.

De nye Sabotageaktioner vil antagelig sætte mere Fart i Tyskerne med Hen
syn til Afgørelsen af Politiets Stilling. Foreløbig er der Møde paa Poli
tigaarden Lørdag og i Justitsministeriet Torsdag.

Dr.Bests Krav, der allerede er skærpede, gik i deres oprindelige Form ud
paa følgende;

1) 57 (senere ændret til 150) nærmere angivne Virksomheder vil være at
beskytte med tilstrækkelige Styrker af dansk Politi.

2) Til dette Formaal vil i første Række Kystpolitiet paa Sjælland være
at sætte ind. Fra tysk Side giver man til Gengæl.d Afkald paa Kystpoliti
ets Indsats paa Sjælland.

3) Alle Vaaben hos Sabotagevagter over hele Landet inddraget og tages i
Forvaring af det danske Politi. Disse Vaaben er ikke blevet anvendt til
Beskyttelse af Vi-rksonihederne, men ved enhver Lejlighed blevet udleveret
til Sabotørerne.

4) Hvis, deraf dansk Politi arresteres Personer for strafbare Handlinger
imod de bevogtede Virksomheder, skal de overgives til danske: Domstole til
Paadømmelse af alle af dem begaaede strafbare Handlinger. A~restationer
ne skal ufortøvet meddeles det tyske Sikkerhedspoliti, som i givet Fald
afhører de fængslede for at opklare sammenhængende strafbare Handlinger.

5) Gennemføres disse Foranstaltninger ikke, kan man ikke længere fra tysk
Side anerkende Berettigelsen af Forøgelsen af Politiet.

Der gaar i København Rygter om, at Tyskerne er gaaet over til Halshugning
af de dødsdømte. Man vil vide, at Sabotøren Stenderup i hvert Fald blev
halshugget. Det kan ikke bekræftes 100 pCt, men Iagttagelser synes at un
derstøtte Teorien.

Den ca 30 aarige Harald Sørensen blev 23/5 Klokken ca 21, skudt ned i
Turesensgade i Odense og dræbt paa Stedet. Alt taler for Stikkermord, men
Bekræftelse savnes. (Se under “Sidste”)
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Rhederiet NAVITAS A/S modtog 20/5 Meddelelse om, at dets Motorskib NAVI
TAS, ca 2900 tons dw. er minesprængt i Nordsøen paa Rejsen fra Bremen til
Danmark med Brændselsstoffer. Vraget er slæbt ind til Bremerhafen. Saa
vidt vides, kom ingen Mennesker til Skade.

Kranchels Radioudtalelse om Venskab med Carl Henrik Clemmensen er direk
te usandfærdig. Dels var Carl Henrik Clemmensen normal, og dels stammemer
Bekendtskabet fra, at Krenchel i en Skilsmissesag varetog Fru Clenimensens
Interesser...

Det oplyses fra Universitetsside, at der ligger tysk Krav bag den Kends
gerning, at den een gang relegerede Fosterfordriver og Snigmorder Købbe
nu er oppe til Eksamen. Han skal have Turnus paa Kirurgisk Afdeling paa
Gentofte Amtssygehus under Professor Morville....

Den Flyvemaskine, som for nogen Tid siden beskød en Dyrlægebil ved Hol
bæk, var, ifl. lokale Informationer, tysk og ikke engelsk.

Tre odenseanske Forbrydere har opnaaet store Stillinger hos Tyskerne. Det
drejer sig om den bedrageriske Overretssagfører Sidney Møller, som har
mistet sin Bestalling, hans Søn, der er Svoger til de sorte Brylder, tid
ligere Ungdomsfører hos Clausen og straffet forTyverier, og om den be
rygtede Forvalter Kring fra Odense Amtssygehus. De har alle tre faaet
Stillinger paa Beldringe Flyveplads, og paa tysk Forlangende er Sagen i—
mod Kring, der sigtes for Bedrageri og Underslæb, stoppet indtil videre.

Opmærksomheden henledes paa en Bekendtgørelse fra Justitsministeriet-an
tagelig vil den blive offentliggjort i Dagbladene. Den gaar ud paa, at
indendørs Grundlovsmøder kan afholdes, n a a r d e. n 1 o k a 1 e t y
ske Kommandant ikke har noget at i ndven
d e.

Et nyt Sabotagemiddel er taget i Anvendelse i Jylland. En tysk Traktor
er blevet ødelagt ved Esbjerg, idet der var puttet Carborandum i Motoren.

Der har været Jernbanesabotage ved Holmstrup idenfor Odense, hvis Sabo—
tagegruppe atter er meget virksom. Skinnerne blev sprængt to Steder.

Meddelelsen om Bortførelser af KUs GentofteKartotek (hvornaar bliver man
klog af Skade, saa alle Foreningskartoteker i Danmark gennem bort?) be
des givet denne, mere korrekte Form: Frk Harkjær Simonsen, der bor sammen
med sin lige løsladte Broder, Ole Harkjær Simonsen, Formand for Gentofte
KU, blev forleden Nat vækket ved Kimen paa Døren. Hun hørte en Stemme,
hun genkendte som den tidligere KU Formand Neve Møllers, raabe udenfor.
Han bad hende lukke op og udlevere Nøglerne til KUs Kontor. Hendes Bro
der erklærede, at han havde dem ikke, og han fraraadede hende at lukke
op. Fra et ikke mørklagt Vindue saa hun kort efter Neve Møller forlade
Villahaven sammen med en Mand. Udenfor~ventede to andre Mænd. Søskende—
parret allarmerede dansk Politi, som fastslog, at der var begaaet Indbrud
i KUs Lokaler paa Gersonsvej. Kort efter ringede Neve Møller til Harkjær
Simonsen. Han forklarede, at han var blevet taget i sit Hjem i Holsteins
gade af en dansk Nazist og to Gestapomænd, der havde tvunget ham til at
tage med ud til Harkjær Simonsen for at faa Nøglerne til Kontoret. Da det
ikke lykkedes, blev han tvunget med hen til Gersonsvej, hvor to af Mænde

ne brød ind. Derefter kørte de ham bort og satte ham af i Charlottenlund
Skov.

To danske civile Politimænd anholdt for kort Tid siden en Mand, der hav
de Sjakret paa den sorte Børs. De konstaterede, at han havde Pistol uden
at have Tilladelse. Det viste sig, at han af det tyske Sikkerhedspoliti
var ansat til særlige Opgaverd.v.s., at han var Medlem af Mordligaen.
Disse Folk har ingen Legitimation, men skal længst muligt klare sig selv.
Kommer de i Knibe, maa de tage Tavshedsløfte af dansk Politi og derefter
opgive et Telefonnumer, der skal ringes til. I dette Tilfælde viste det
sig at være et Kontor i Dagmarhus. Man nægtede at kende Manden, men al
drig saa snart havde Politimanden lagt Røret, før han blev ringet op fra
Kontoret. Man var kommet iTanker om, at Manden for kort Tid siden ha’.’de
stjaalet en Pistol, da han var oppefor at søge Arbejde. Derfor maatte
han udleveres til tysk Politi. Det boev han, og han færdes fri og frank
i Byen igen. I dette konkrete Tilfælde drejede det sig om Hans Laumann,
født i Aabenraa 1908, boende i Skyttegade 10 IV hos Holger Petersen.

SIDSTE:

Den i Odense dræbte Mand er danske Gestapomand, Hausmeister i Gestapoaf
delingen paa Husmandsskolen i Odense. H~n er født 20.Juli 1913 i Ons—
bjerg. Episoden var meget dramatisk. Han kom, sammen med en Kollega ved
Navn Svend Larsen, gaaende i Turesensgade i Odense, da en Mand fra den
modsatte Side af Gaden aabnede Ild mod dem med Maskinpistol. øjensynlig
var han kun ude efter den ene, og han ramtes af mange Skud. Der er set
flere Personer iGaden paa den Tid. Man har intet brugeligt Signalement
af Gerningsmanden. Det tyske Politi erklærede, at der her forelaa et ty
pisk politisk Mord...

SS-Folk anstiftede 24/5 om Aftenen Uroligheder i Restaurant Granada i Kø
benhavn. Under Slagsmaal affyrede en af den et Skud, Det hedder i Politi-
rapporten, at en Gæst “hævdede at være ramt i Nakken”. Han førtes i hvert
Fald til Kommunehospitalet.

Den fangne stud jur Petersen fra Slagelse tog Gift, da Gestapo havde
skudt ham ned, men han døde ikke. Han laa hele Dagen i Dagmarhus, døde
ligt saaret af to Skud, hvoraf det ene havde ramt i Maven. G~stapomænde
ne satte Hefteplaster over Saarene og fortsatte Forhøret, tfl han var be
vidstløs. Han fik overhovedet ikke Lægehjælp. Det ser ud til, at man har
fundet frem til ham ved at skygge Redaktør Valdemar Petersen, rimeligvis
helt fra Slagelse. Dër synes at være udvist Uforsigtighed, da Mødested
og Tid blev aftalt, idet der, saavidt vides, er brugt Telefon.

Det menes ikke, at den unge Mand kan leve -og lever han, faar han Johns
Skæbne, d.v.s. Henrettelse, uanset sin saarede Tilstand.

SLUT.
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SPECIELT

Paa Forlangende af General Hanneken har det tyske Sikkerhedspoliti i Nat
slaaet til overfor Politiet i Jylland. Samtidig har Tyskerne dræbt Chefen
for Grænsegendarmeriet, Oberstløjtnant Palludan MUller, som tog to Tyske
re med sig i Døden. Situationen er til det yderste spændt. Aktionen maa
betragtes som Udspil af Trumf i Forhandlingerne med det danske Politi.
Ledelsen ved nu, at den vil blive arresteret, hvor det ikke lykkes at
flygte, hvis der siges Nej til de tyske Krav.

Anholdt er:

Amtmand Refslund Thomsen i Sønderjylland.
Chefen for den jydsk-fynske Politikommando, Politimester Ager

sted.
Politimester Brix i Tønder
Redaktør Bjørn Hansen, Heimdal, Aabenraa
Chefe.n for Sikkerhedspolitiet i Horsens, Kriminalkommissær Mo

gensen.
Politimester Hoeck, Aarhus.
Politikommissær Jæger, Randers
Overpolitibetjent Jørgen Nielsen, Aabenraa
Politiassistent Ansgaard i Viborg.
Overpolitibetjent Johansen, Haderslev.
Kaptajn Malling-Jakobsen, Kollund
Kaptajn P Diegmann, Tønder.

Politimester Martensen-Larsen, Haderslev, blev eftersøgt, men ikke fun
det.

Chefen for Grænsegendarmeriet nægtede at lukke op for Tyskerne. Der aab
nedes derefter Ild imod ham, og han besvarede den. Efter at han havde
dræbt to Tyskere med velrettede Skud, blev han selv dødeligt saaret. Han
udaandede uden at være blevet forhørt. Gestapo slæbte hele hans Familie
bort.

Overfor Myndighederne i København har det tyske Sikkerhedspoliti erklæ
ret, at der foreligger Sigtelse i een og samme Sag mod de arresterede,
og at Anholdelserne derfor skal betragtes som normale.

Ingen er dog i Tvivl om, at der er en særlig Mening med, at~er netop nu
er slaaet til. Man frygter, at de anholdte vil blive sigtet’for Spionage
til Fordel for fremméd Magt.

Fra militær tysk Side erklæres, at Aktionen er en Beroligelses- og Sik
ringsaktion med Henblik paa Invasionsfaren.

Der erikke sket Arrestationer i København, som kan have Forbindelse med
denne Aktion. I Nattens Løb er i Kbhv bl.a. arresteret en Viceinspektør
paa Rahbekskolen,sigtet for illegal Virksomhed.

Denne Udsendelse af Informationen var færdig Kl 12 Fredag.

Informationen vil komme efter Behov i de følgende Dage, i Pinsen dog kun,
hvis det skønnes strengt nødvendigt. Om fornødent sendes særlige Medde
lelser til enkelte Abonnenter.

Slut.
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Spærringen Danmark-Sverige opretholdes — dog er xxx nogle tyske Rejsende
og et Par ungarske Diplomater i Gaar kommet til Malmø og et Par danske
Statsborgere fra Norge, der benyttede Ruten Helsingbørg-Helsingør kom en
delig i Land efter at have foretaget Turen fem Gange og to Gange været
nægtet Adgang til Helsingør. Meget tyder paa, at der fra tysk Side forbe
redes en mere eller mindre officiel, men i hvert Fald reel Overtagelse af
dansk Administration og Politi, begrundet med Sabotagen etc., men i Vir
keligheden for at indføre militær Undtagelsestilstand i de kommende Maa—
neder.

I øjeblikket er Samarbejdet mellem det danske og det tyske Politi i Rea
liteten afbrudt, idet Politikommissær Wulff, der var “Forbindelsesoffi
cer” de sidste Par Dage i Dagmarhus ikke har kunnet faa Navne paa de ar
resterede eller overhovedet kunnet føre Forhandlinger med de tyske Poli
timyndigheder, han ellers har samarbejdet med.

Det tyske Sikkerhedspolitis Razziaer paa Cafeer fortsattes i Gaar, bl.a.
paa a’ Porta og udvidedes ogsaa til Badeanstalten “København”, hvor Gæ
sternes Tøj og Mapper blev undersøgt, medens de laa i Badet. Paa a’Porta
tog Tyskerne bl.a. Forfatterne Chr. Engelstoft, Ulf Hoffman og Anders W.
Holm med. Desuden “besøgtes” Mayfair, Windsor og National Bar, Heidel
berg og MUnchen. Cafe—Razziaerne er ble~’et udvidet med almindelige Gade—
razziaer og Standsning af Biler. Personer med blot eet enkelt illegalt
Blad i Lommen, der blev medtaget ved Mandagens Razziaer, er blevet holdt
arresteret siden. Der maa indstændigt advares imod disse Dage at medføre
kompromitterende Materiale paa Gaderne.

Den af Tyskerne myrdede Stenderup var Søn af Fuldmægtig i Udenrigsmini
stenet H. L. Stenderup. Endnu i Torsdags havde marf fra Tyskernes Side
overfor Forældrene meddelt, at Sønnen sikkert kunde vente Benaadning.
Sent Søndag Aften meddeltes pludselig til Udenrigsministeriet, at han var
henrettet 16 Timer iForvejen, og at Meddelelsen nu skulde bringes af
Bladene. Da Kontorchef Eskelund i Presseburezuet henviste til, at dette
ikke kunde naas samme Aften, truedes han med Afskedigelse. Paa Ritzaus
Fjernskriver udsendtes saa Meddelelsen med Tilføjelse om, at den skulde
bringes i hele Oplaget, og Provinsoplaget standses, hvis det var begyndt
at blive trykt.

Fra den danske London-Radio har man udtalt, at den sidste TFds Sabotager
i meget høj Grad er gennemført af Schalburgkorpset. Fra den danske Fri—
hedsbevægelses Centralledelse er der ikke givet Ordre om Fabrikssabotager
i Almindelighed. De sidste Sabotager kan sikkert derfor i stor Udstræk
ning betragtes som Provokation, bestemt til at begrunde den nye tyske
Kurs.

Natten til i Gaar ødelagdes Gilleleje Kro af Brand, der udbrød to Steder:
i Borgerstuen og Kælderstuen. Ejeren lider et stort Tab, bl.a. fordi alt
var forudbestilt til Pinsen og Sommerferien. Om Aarsagen til Branden kan
ikke herske Tvivl. Udenfor den ødelagte Kro fandt man Sikringer til seks
Brandbomber.

Efter Søndag er alle Besøg hos Arrestanterne i Vestre Fængsel blevet for
budt.
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I Forgaars modtog det kgl. Teater flere anonyme Forespørgsler om, hvor
naar Forestillingen sluttede. En Snes Betjente gennemsøgte efter Lukketid
Teaterbygningen, dog uden at finde noget. Teatret har flere Gange i den
sidste Tid modtaget Trusler, fordi Porgy og Bess fortsat opføres.

I Forgaars ved Midnatstid anholdtes i Bremerholm en meget beruset Mand,
der truede de forbipasserende med Pistol, Han var Overtropfører i Schal
burgkorpset Robert Buch Nielsen. Pistolen var skarpladt. Igen i Forgaars
Aftes forsøgte Schalburgfolk paa Østerbro gentagne Gange Revolverrøveri
er. Næsten regelmæssigt blev der affyret Revolverskud i Gaderne.

Fire tyske Soldater forsøgte 23/4 om Natten at trænge ind i en Ejendom i
Aalsgaarde, tilhørende Forpagter Ove Hansen. De hamrede i en halv Time
paa Døre og Vinduer, hvorpaa de forsvandt med 2 af Gaardens Cykler.

Samme Nat knuste tyske Soldater Ruder i Rutebilststionen paa Slotstorvet
i Vordingborg, hvorefter de affyrede skarpe Skud, dog uden at ramme no
gén. Da det danske Politi kom ti, forsvandt Tyskerne. Der er rejst Er
statningskrav, idet det gennem Feldpolitiet er oplyst, hvem Rudeknuserne
er.

Man maa regne med, at Razziaerne i København fortsættes i de nærmeste Da
ge, bl.a. ved at standse Sporvogne og afspærre visse Gadestrækninger. Det
er 24 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti under Ledelse af særlig
danskkyndige Gestapofolk, der er Mestre for Spøgen.

Der er udarbejdet en Evakueringsplan for Hirtshals, saaledes at Byens
2200 Indbyggere i Løbet af ganske kort Tid kan flyttes til seks Landsog
ne.

22/4 opstod Brand i Axel Aas Maskinsnedkeri i
ødelagt. Aas er Medlem af D.N.S.A.P.

Skive. En Del Maskiner blev

-Slut-

Om de Begivenheder i Odense, sombl.a. førte til den totale ødelæggelse
af Fyens Stidtstidendes Bygning skal gives følgende nogenlunde udførlige
Beretning af Interesse ud over Landets Grænser, fordi den viser, hvorle
des Tyskerne i Dag ved Hjælp af deres danske Haandlangere er i Stand til
at terrorisere en dansk Provinsby for at hævne sig.

Begivenhederne blev sat i Gang af den vellykkede Sabotage imod 19 tyske
Biler i Odense og af Drabet paa Stikkeren Sørensen, som var Portner paa
Husmandsskolen. Sørensen, der stammede fra Samsø, arbejdede som aktiv
Stikker for Tyskerne og deltog med Dusører i “Indfangningen” af illegale.
Han dræbtes under en Razzia. Han havde deltaget i Anholdelsen af to Mænd,
som var ført bort i tysk Bil. Da han kom ud af Ejendommen, blev han dræbt
af en Maskinpistolsalve. Hans Kamme~at forklarede, at de skulde have væ
ret hen et andet Sted i Kvarteret for at anholde endnu to Mænd.

Sørensen, der overfor sine tidligere Bekendte ikke havde lagt Skjul paa,
at han arbejdede for Penge - “man kan ikke tjene saa meget ved noget an
det Job i Øjeblikket”, sagde han - blev begravet uden lokal Deltagelse.
Ingen af Gestapofolkene og Stikkerné i Odense turde følge Rustvognen. I
Stedet fulgtes den af 10 Mænd fra København. Begravelsen blev en Skanda
le, idet Ligfølget overfaldt Folk paa Fortovene, naar de ikke tog Hatten
af eller vendte Front mod Ligvogrien. Adskillige blev slaaet ned.

Torsdag ankom til Odense 27 Schalburgfolk fra København. De indkvartere—
des i Kasernen i Jernbanegades Skole og gik allerede samme Aften og om
Natten i Aktion. Samtidig med, at det tyske Sikkerhedspoliti foretog Af
spærringer og gav Folk Advarsler mod at passere bestemte Strækninger, lod
Schalburgfolkene Bomberne knalde i Byen. Klokken 1 1/4 ødelagde de Stor
magasinet “Svend A” i Kongensgade og Blikkenslagerforretningen C M Erik
sen & Søn, som laa overfor. Der opstod Ild i den sidstnævnte Forretning,
som findes i et Beboelseshus. Bygningerne blev ødelagt, saa de maa ned
rives. En Time senere eksploderede tre Bomber i Fyens Stiftstidendes Byg—
ningpaa Graabrødretorv. Bygningen faldt sammen i de to Hjørner, mod Post
huset og mod Jernbanegade, mens Midten af Facadebygningen blev staaende.
Der opstod en heftig Brand, som slukkedes. En Maskinsætter reddede sig
ud paa et Udhustag. Bladets Ejerinde, Fru Lili Dreyer, slap uskadt, skønt
hendes -Soveværelsesmøblement knustes omkring hende. De nærliggende Ejen
domme led store Skader, og mange Mennesker chokeredes. Posthuset og en
Beboelsesejendom i Jernbanegade maatte evakueres. Taget blæste delvis af
Graabrødrekloster som er Stiftelse for gamle Damer. Accider~strykkeri, Re
daktionslokaler og Ekspedition ødelagdes. 4 Sættemaskiner knustes helt,
4 kan repareres. Halvdelen af den store Rotationspresse knustes, den an
den Halvdel kan repareres i Løbet af en Maanedstid. Skaderne paa Butiks
ruder strækker sig over 200 Meter fra Stedet.

Vinduerne ~aa den tyske Kaserne i~~i -

~od Tid før Ekspiosionerne~

Tidligt om Morgenen udbrød der, hvad Schalburgkorpset dog næppe skal have
Skyld for, Ild i den gamle Skovpavillon i Fruens Bøge. Den var Depot De
pot for den danske Hær i sin Tid og har senere været brugt af Tyskerne,
Skaden blev kun ringe.

Efter Morgenkaffen paa Kasernen fortsatte Schalburgfolkene Hævntogtet i-
mod Odense. Bankdirektør Henning Hoffmann fra Handelsbanken skulde, hvil
ket havde været meddelt i Aviserne, møde som Domsmand. Ved Indgangen til
Retssalen blev han skudt ned og ramt af fire Skud. Han er dødeligt saa
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ret. En Time senere blev Grosserer N H Hein, Indehaveren af et Trælast-
firma, tidligere raziinteresseret, nu kureret, dræbt af to Revolvermænd,
der holdt hans Personale op i Forkontoret og dræbte ham ved Skud gennem
en Glasrude, bag hvilken man kunde se ham telefonere. Hans Datter var an
sat paa Hoffmanns Kontor.

Det tyske Sikkerhedspoliti afviste at tage sig af Undersøgelsen i disse
Sager. Med Middagstoget rejste Schalburgfolkene videre til Aarhus.

Departementschefernes Henvendelse til Dr.Best drejede sig om Arrestatio
nerne i Jylland. Den forblev resultatløs. Best lod, som om han ikke kend
te Sagen. Han lovede den fremskyndet, uanset Helligdagene.

Politiforhandlingerne fortsættes og ventes afsluttet Torsdag. Politiet
staar nu enigt og fast, med Stanim som den eneste, lidt vaklende Undtagel
se. Politidirektøren mener, han kan klare sig med en Trediedel af Politi
styrken, om galt skal være. Rigspolitiets Ledelse er med Politiets fagli
ge Ledere og Sikkerhedspolitiet enige om, at man ikke vil optræde som Ty
skernes Allierede, koste hvad det vil. Arrestationerne i Jylland har
styrket Politiniestrenes Holdning. Under Forhandlingerne har Sikkerheds—
politiet (de særlige Anliggender) især udmærket sig ved en fast Holdning.
Det vides, at Ordenspolitiets Ledere er villige til at tilbyde Tyskerne
Sabotagevagt paa Steder, som dansk Politi selv maa vælge nemlig Steder,
hvor Schalburgtage kan forventes. Saa kan Tyskerne selv passe paa Resten~

Situationen indebærer fortsat Muligheden for Reduktion af Politistyrken
eller for fuldstændig Afvæbning af Politiet. Det vil blive Departements—
chefraadet, som skal give Tyskerne det danske Nej.

Danmark er nu i Undtagelsestilstand, uden at den er erklæret. Alle under
Undtagelsestilstand gældende Bestemmelser, endog Beslaglæggelsesdekreter—
ne, er nu i Kraft. Ordningen er aldeles folkeretsstridig.

En paalidelig Statistik viser, at der, siden Sabotagen satte ind, er sket
470 Sabotager og Schalburgtager i Storkøbenhavn—deraf mellem 80 og 90 pCt
Sabotagehandl inger.

Det meddeles fra USA, at Danmark har beriget det amerikanske Sprog med
Ordet Stikker, der i amerikanske Blade anvendes i Anførselstegn med den
danske Staveform. Ligesom Ordet Quisling vil Stikker antagelig i Løbet
af Krigen blive internationalt.

Den unge stud jur Leif Bruhn Petersen, Søn af Redaktør Valdemar Petersen,
er død paa Feltlazarettet paa Nyelandsvej efter Skudsaar, Gift og Mis—
handlinger i Dagmarhus.

Det meddeles fra kompetent tysk Kilde, at Aktionen i Jylland fandt Sted
efter direkte Ordre fra Værnemagten. Ordren havde denne Ordlyd: Den plan
lagte Aktion bringes til Udførelse, saavidt angaar Jylland”

Den arresterede Redaktør Kirkegaard, Aarhus, er Svoger til den af Tysker
ne myrdede Redaktør Sigurd Thomsen.

De Sabotører, som sprængte B & w i Luften, var uhyre grundige. Bl.a øde
lagde de med Forhamre Cylindre og Topstykker i 127 Flyvemaskinemotorer,
før Bomberne sprang

Ved Eksplosionen hos Lyac i Lyngby 25/5 ødelagdes Akjumulatorfabrikens
egen Kraftstation og NESAs dito. Den forsynede desuden Lyngby Maskinsned
keri, Neumann & Zimmermann, Lyngby Savværk og Dansk Staalindustri.

Under Besøg hos en Søster i Silkeborg er Repræsentant Chr Borregaard
Christensen, Øster Farimagsgade 69 C, blevet dræbt ved Næveslag af en af
Søsterens Venner, en tysk Soldat.

Schalburgkorpset har fortsat sine Bestræbelser for at fremkalde Glasska
der ved et Anslag imod Råper Petersens Glaslager, Overgaden neden Vandet.
Skaden ved Eksplosionen var ringe.

Alle Butikker i Graasten lukkede efter Kampen mellem Oberst Paludan—MUl
ler og Tyskerne. Flagene gik paa halv Stang. Tyskerne blev aldeles despe
rate og krævede Butikerne genaabnede og Flagene fjernede. Man truede med
at gøre Politimesteren personligt ansvarlig. Han fik Frist til Middag,
og man bad om Navnene paa de Personer, som havde opfordret til Butiksluk
ningen, idet man dog “garanterede”, at de skulde komme for dansk Ret. Po
litimesteren spurgte i Justitsministeriet og fik det Svar, at han burde
skride ind, da man ellers risikerede Belejringstilstand. Han opfordrede
til “uanset de store Vanskeligheder” at. skaffe Navnene paa Personer, der
har opfordret til Butikslukning

Henrik Castenskiold fra Riffelsyndikatet er skriftligt blevet truet af
“Velfærdsudvalget”, der opfordrer ham til selv at aabne Døren, naar der
ringes paa, saa det ikke bliver en forkert, som skydes, Skønt man kan si
ge sig selv, at et saadant Brev er et Falsum, er Truslen blevet taget al
vorligt ogsaa af Politiet. Det Velfærdsudvalg sidder sikkert paa Bleg
damsvej.

Den 5.Juni aabnes i Stockholm en Vandreudstilling om illegal Bladvirksom—
hed i Danmark. Man haaber inden den Tid at faa et righoldigt Materiale
af Blade, Flyveskrifter, illegale Bøger o.s.v. Man haaber, at samtlige
illegale Blade i Danmark vil lade sig repræsentere.

En beskadiget amerikansk Bombemaskine med et Vingefang paa 20
tog 24/5 en Mavelanding-altsaa uden Brug af Understellet, der
diget-ved Allinge paa Bornholm. 10 amerikanske Flyvere brænc.te
Ting paa Marken, men der var ikke Benzin til at stikkeMaskinen
De forsvandt og er endnu ikke fanget allesammen.

Der er foretaget yderligere Arrestationer i Jylland. Aktionen har haft
større Omfang end først antaget. Af Navne kendes: Politibetjent Kværn
drup, Sikkerhedspolitiet i Aabenraa, Trafikassistent Dalsgaard, Tinglev,
Kontorfuldmægtig Lytk, Sønderborg, Farvermester Th Jacobsen og Søn, Aa
benraa, Kaptajn Madsen, Kollund, Kaptajn Seehusen, Esbjerg, Discipel Bor—

x) regaardDet oplyses fra Graasten, at Paludan Miiller ogsaa saarede en tysk
Politimand udover, at han dræbte to.

I Esbjerg er en invalid Dame, der er Rekonvalescent paa Trellesande, men
p.t. paa Ferie hjemme, blevet mishandlet af en tysk Officer, som hun
stødte sammen med, saa hun kom til at spilde lidt Salat paa hans Uniform.
Han sparkede hende og traadte hendes daarlige Fødder saa haardt, at hun
maatte under Lægebehandling.

Meter fore
var beska

en Del
i Brand.
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Særmelding: Hilsen til Allan, Gertrud, Felix og Palle fra Digteren.

x) Esbjerg, Grosserer Aasted og Søn, Værkmester Zacharison og Sadelma
germester Oppen Franck, Randers. Desuden er arresteret Klinikassistent
Frk Margit Andersen, Randers, fordi hun vilde besøge Kontorist Ovesen,
Grønnegaarden 6. Gestapo havde lige været der, og Ovesen var flygtet med
Kuglerne pibende om ørene. Kommunelærer Halby, Randers og Søløjtnant Op-
pen Franck er eftersøgte. I Esbjerg er indledet ny Undersøgelse mod For
manden for den konservative Vælgerforening, Fuldm. Ejner Petersen, der
for flere Maaneder Siden forsvandt med sin Familie. Hans Bekendte Afhø
res. Hans Lejlighed er beslaglagt fuldt møbleret, og en 80 aarig Købmand,
som boede der, efter at hans eget Hus var beslaglagt, er sat paa Gaden.
Dette er den første Konfiskation af en eftersøgte Lejlighed. SLUT.

Pinsen er forløbet ualmindelig roligt i hele Landet, antagelig paa Grund
af det gode Vejr, som synes at have haft dæmpende Indflydelse, endog paa
Schal burgfol k.

Der er intet Nyt om Politiforhandlingerne. Afgørelsen kan næppe ventes
før Torsdag. Overfor Udenrigsministeriet har de tyske Myndigheder forsik
ret, at der ikke med Arrestationerne i Jylland er indledet nogen alminde
lig Aktion mod Politiet som saadant. Man mistænker de arresterede for
konkrete “Forbrydelser”.

Striden om Flagningen og Butikslukningen o GRAASTEN endte med en Sejr for
Befolkningen. Tyskerne maatte opgive at trumfe deres Krav igennem. Buti
kerne forblev lukkede Resten af Dagen, og Flagene vajede paa halv til
Solnedgang. Oberregierungsrat Lyhrmann fra Aabenraa forhandlede bl.a. med
Mindretallets Fører, Dyrlæge Jens Møller, der synes at have fraraadet en
skarp Kurs overfor Graastens Borgere. Demonstrationen gennemførtes med
Værdighed, og det kom ikke til Angreb paa det tyske Mindretals Medlemmer.
Der herskede fuldstændig Ro i Byen, og det eneste ekstraordinære var, at
12 Politimænd fra Søgaardlejren var tilkaldt til Forstærkning.

26.Maj blev et Krudthus ved Frederi~sværk plyndret af ukendte Mænd, som
læssede en hel Lastbil med Stangkrudt. .Da fire Tørvearbejdere kom forbi,
mens Arbejdet stod paa, fangede Mændene, som var bevæbnede, en af Arbej
derne, Jørgen Fincker fra Frederiksværk. De forklarede de andre Arbejde
re, at Fincker var Gidsei, og at det ikke vilde gaa ham godt, hvis der
blev slaaet Alarm. Fincker kørte med i Lastbilen til København og blev
sat af inde i Byen, hvorefter Bilen forsvandt.

Det Garageanlæg paa Lyngby Hovedgade, som ødelagdes ved Sabotage, tilhør
te Vognmand Petersen, Nr 95. Fem Lastbiler, som benyttedes af Tyskerne,
blev delvis ødelagt.

De tyske Vagtmænd paa Nordhavnsværftet fangede om Aftenen den 26.Maj u
denfor paa Gaden en ung Pige, kun 16 Aar. Hun blev slæbt ombord paa et
Skib ved Værftet og holdt som Fange der hele Natten. Om Morgenen roede
en Marinesoldat hende i Land, og hun blev hentet af dansk Politi. Sæde—
lighedspolitiet behandler Sagen.

En højtstaaende tysk Officer fra Norge har været hos Dr.Bes~t. Forhandlin
gerne har drejet sig om en treaarig Arbejdstjeneste i Danmärk. En Gennem
førelse af Planen maa dog imødeses med alt Forbehold.

Slagter Philipsen, Svaneke, har søgt og faaet Tilladelse til at sælge Kød
til Værnemagten.

Tyskerne har truet med Spærretid i Herning efter en mindre, endnu ikke
helt opklaret, Bombeeksplosion, der har “skadet tyske Interesser”. Der
har ogsaa været en mindre Bombeekspiosion i Silkeborg.

Et Blad har fortalt, at Czardas i Jernbanegade skulde være en ren Stik
kerbule paa Grund af Naboskabet til Dagmarhus. Man bebrejder Direktør
Thorkild Larsen, at han er passiv Tilskuer. I den Anledning skal erindres
om, at Larsen har haft flere Sager med Tyskerne, fordi de fandt ham for
agressiv. Han er 100 pCt god nok.
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Redaktør Andreas Vinding, der fra sit Ophold i Frankrig sendte Politiken
Artikler, som kostede Bladet Bøder, har vanskeligt ved at finde sig til
Rette med de hjemlige Forhold. Eksempelvis skrev han om Værnemageren
Krause—Jensen paa hans 50 Aars Fødselsdag, skønt han vidste— hvordan det
stod til, og han gik til Receptionen paa d Angleterre. Paa Forespørgsel
har Vinding erklæret, at han ikke kan se noget forkert i at komme sammen
med Krause-Jensen, uder er jo saa mange, der handler med Værnemagtenu.

Arbejdere fra Flyvepladsen ved Lunde har til dansk Politi beklaget sig
over, at Børn fra Odense stiller sig op ved Havnen, naar Lastbilerne kom
mer ind fra Flyvepladsen om Aftenen og læsser Arbejdere af. Børnene kom
mer med fornærmelige Tilraab. Efter at Børnenes Forældre havde faaet Ad
varsler, var der stille ved Havnen een Aften. Næste Aften var Børneskaren
fordoblet. Der blev ikke sagt eet Ord-alle Ungerne stod ganske stille og
viftede med Armene, som om de fløj

SLUT.

INFORMATION

De haardnakkede Rygter om, at Nazisterne skulde have myrdet Amtmand
Schack i Fredags eller Lørdags, kan ikke bekræftes. Ingen kompetent Myn
dighed kender noget til denne Historie. Den synes af samme Art som Beret
ningen om et Attentat paa Direktør Bryde-Nielsen, Buldog.

I Anledning af, at en Række Personer i de sidste Dage er forsvundet, hen
stilles det indtrængende, at man opfordrer Befolkningen til at give An
meldelse til det danske Politi, naar og hvor man faar Kundskab om, at Ty
skerne har foretaget en Arrestation.

Det er fra tysk Side oplyst, at den som Christian Borg arresterede Person
er identisk med Redaktør Niels Jørgensen, Nationaltidende og Det frie
Nord. Hvor og hvorledes Arrestationen har fundet Sted, er endnu uopkla
ret.

Aage Jørgensen er arresteret. Arrestationen har fundet Sted i Korsgade

Efter at Tyskerne har overført en Division til Italien fra Danmark, gaar
Troppetransporterne nu Nordpaa. Svært Jernbaneskyts har passeret Brammin
ge for nordgaaende. I Gaar gik 10 tyske Hurtigbaade i fuld Fart op gennem
Øresund. Al civil Godstrafik paa den østjydske Længdebane var stoppet fra
23_27 Maj paa Grund af de store Militærtransporter.

Tyskernes Skarpskydning i Esbjerg Pinsedags Eftermiddag var ren Chikane
overfor Befolkningen. Politimester Hebo havde forgæves henstillet, at man
valgte et andet Tidspunkt,f.Eks de tidlige Morgeritimer. Skarpskydningen
hindrede fuldstændig Udflugter til Byens Omegn, da hele Egnen var erklæ
ret usikker. Da det kom til Stykket, skød Tyskerne bogstavelig talt slet
ikke. I de første to Timer af “Spærretiden” løsnedes ikke eet Skud. End
ikke, da nogle allierede Flyvemaskiner passerede Esbjerg midt i den gen
nem Radioen bebudede Spærretid, skød Tyskerne. Maskinerne gik i stor Høj
de. Først i den allersidste Del af Tidsrun’met faldt der enkelte Skud. Ty
skernes Hensynsløshed har vakt den stærkeste Irritation i Byen.

10-15 af de faste Huse i Blokhus er nu revet ned. Redningsstationen og
Strandingskroen staar ogsaa for Fald. Ca 100 Sommerhuse paa Strækningen
Pirupshvarrevejen ned til Stranden er død sdømte.

Der er nu ogsaa ungarske Tropper i Nordjylland. De ungarske~Uniformer
vækker Opsigt i Aalborg.

Grethe Jensen, hvis Dom: Tugthus paa Livstid forkyndtes i Dagspressen
forleden, er en Niece af Professor Engelund. Hun dømtes for at have skjult
en Sabotør. Det vil utvivlsomt interessere den civiliserede Verden at er
fare, at Manden, hun havde skjult var - hendes Ægtefælle.

Postvæsenet i Nordjylland uddelte sammen med Pjecen fra Luftværnet: “Naar
Krigen rykker nærmere~ en Hvervetryksag fra SS.

Gestapo har arresteret Rektor Ilsøe og hans Dàtter. Det skete under en
Ransagning i Hjemmet efter Sønnen. Da Datteren tillod sig at smile ad Ge
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Separatwachrmann
af et Hjerteslag
idet man troede,

Reinhold Weigel, f. -84 i Chafeld, døde forleden Morgen
paa Gaden i Aalborg. Dødsfaldet gav Anledning til Panik,
han var blevet skudt ned med lydløs Pistol
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stapofolkene, blev de ude af sig selv af Raseri og slæbte af med baade
hende og Rektor.

Søndag Aften kastedes fra en Taxa paa Raadhuspladsen en Haandbonibe efter
er Lastbil, tilhørende Nationaltidende. Den eksploderede bag Vognen og
anrettede ingen Skade.

Efter at Fritz Clausen har trukket sig tilbage til Drankerhjemmet i
WUrtzburg, hvis Klokker nu ringer for ham, har Oppositionsføreren, Folke
tingsmand Ejnar Jørgensen, som Pjece udgivet en Tale, han holdt paa et
DBSAP-Møde i Røde Vejrmølle Kro. Her skal citeres:

“Vi efterkom Kongens Budskab om Ro og Orden. Kun hvor vi af Omstændighe
derne blev tvunget dertil, afholdtes enkelte større Møder, hvoraf de fle
ste husker Roskilde, Haderslev og Forummødet. Stabskontorer blev opret
tet, og den Optimisme, vi havde opsparet, holdt sig et Stykke Tid, vi
troede en Overgang paa et snarligt Systemskifte.”

“Politi og Myndigheder greb saa valent ind, at Partiet i berettiget For
argelse erklærede, at fra i Dag overtager DNSAP selv Beskyttelsen af vore
Folk og Hjem, men desværre var Passiviteten allerede saa fremskreden i
Partiet, at man, udover SA-Vagten ved Stabskontorerne i Rosenvængets Al
le, blev ved Opraabet.... Mere og mere bredte Haabløsheden og Fortvivlel
sen sig mellem vore Folk; Den bebudede Selvbeskyttelse traaadte aldrig i
Funktion. Mange mente og følte sig forraadt. Dette er i store Træk, som
Landet ligger i Dag—og det er klart for alle, at det er uholdbart.”

Ejnar Jørgensen oplyser, at Partiføreren har standset en Retssag, han har
anlagt imod Brylderne, og at han, Jørgensen,.er blevetafsat som Parti
førërens Efterfølger. Videre giver han den Oplysning, at det første
Schalburgkorps, Germansk Sturmband, blev modarbejdet af ham-nok er jeg
Germaner, men dog først og fremmest Dansker. Han kom i Modsætning til K
B Martinsen, som senere fik de samme Betænkeligheder og~ for-_
lod Eo~t~n_sgm_C~e! for Schalbur~korpset. “Nu har han gennem Forhandlin
ger faaet saadanne Garantier, at jeg betragter dem som tilstrækkelige og
for det for Tiden mest opnaaelige, og vi er derforigen paa Linie med hin
anden..

Videre forklarer Jørgensen, at Føreren har sat det saakaldte Storraad,
der ledes af Jørgensen, ud af Funktion og ikke ønsket det indkaldt. Det
var oprindelig tænkt bemyndigt til at afsætte Føreren, om galt skulde væ—
re “Siden jeg i Januar forrige Aar kom hjem fra Rusland, hvor jeg havde
lovet mine Kammerater, men Henblik paa alle de Rygter, der verserede, at
dersom der var noget galt, vilde jeg sætte alt ind paa en Oprydning, er
jeg fra Stabs- og Hovedkontoret blevet mødt med en kold Skulder. Spurgte
jeg om Regnskaber, eller om der var noget i de Paastande, som talte om
~saa var og er Svaret stadig:
Regnskaberne er hemmelige. Det vil sige, de ragede ikke mig Jeg aner
endnu i Dag intet om Partiets økonomi. Jeg aner ikke, om Partiets økonomi
balancerer med 5 øre eller 5 Millioner. Det samme er Tilfældet med Parti
ets Arv. Om denne er paa 5 øre eller 1 eller 2 Hundred-Tusind Kr. aner
jeg intet om Lad os faa Kortene paa Bordet. Hvilke økonomiske Mid
ler, Arven indbefattet, raader Partiet i Dag over?”

“Jeg forstaar i Grunden ikke, hvorledes nogen Nationalsocialist kan tale
eller tænke paa Muligheden af at samle hele det danske Folk, saalænge de
faa Tusinder, vi er, ikke engang formaar at samles i en Tid som denne.”

(Forts. af Ejnar Jørgensens Tale)

Ejnar Jørgensen forklarer, at Folk som Fischer, Aage H Andersen, Læge
Harald Nielsen, Lerche, Rud m.fl. er klemt ud af Storraadet ved nogle Ud
nævnelser, foretaget af det 4 Mands Udvalg, Clausen har givet Th Larsen
som Raadgivere. “Ci har spildt to Aar paa at diskutere Personer, Stabs
kontoret, Lønninger, Bilkørsel m.m. Vi maa skamme os over, at vi i de
sidste Par Aar er gaaet i Hvi lestilling. En revolutionær Bevægelse, som
gaar i Hvilestilling, kan ikke leve. Jeg foreslaar en Fællesledelse for
alle Organisationer, et Repræsentantskab, ledet af et Triumvirat, hvoraf
KB Martinsen skal være den ene som Chef for de væbnede Styrker, mens de
to andre skal være DNSAP Folk. Jeg har forslaaet Th Larsen~ som den ene,
og jeg har aldrig sagt, at jeg selv skulde være den anden. Gennem et saa
dant Ledersystem kommer vi bort fra den personlige Førerforgudelse og
naar Frits Clausen engang kommer tilbage fra sin Fronttjeneste med den
Virak, vi trods alt haaber, saa er det jo meget nemt at sætte Føreren o—
ver Triumviratet” DNSAPs Fører og Lederraad ønsker ikke dette Samarbejde,
man frygter en Opsugning.

Vi bebrejder vore Venner (d.v.s. Tyskerne. Red), at de ikke har taget no
get Hensyn til os, men hvem har de hidtil skullet forhandle med-de 10 til
12 organisationer og Partier paastod hver især, at de alene repræsentere
de dansk Nationalsocialisme. Kan vi ~nes om den skitserede Plan-et Repræ
sentantskab, ledet af et Triumvirat, saa kan vi lægge Kortene paa Bordet
og sige til vore Venner: Her staar vi som Repræsentanter for al dansk Na
tionalsocialisme, ~v~l~e Opgaver har Inu til os, vi er klare til For
handling paa lige Fod, ikke som en fattig, ringeagtet Slægtning, men som
en ganske vist lidt mindre (:! ) men fuldtud ligeberettiget Broder. Deri
gennem og kun derigennem kan vi redde Danmark og give det en ny og ære-
fuld Plads i det ny Europa.

Ejnar Jørgensen kritiserer videre, at man i Sønderjylland holder dansk—
tyske nationalsocialistiske Møder, samtidig med, at man pr l5.April for
byder Fællesmøder af DNSAP og Schalburgkorpset. “For kun godt et Aar si
den var det endnu os, der bestemte, hvor og naar der skulde marcheres,
hvor der skulde holdes Møder, og hvem der skulde have Kløene - i Dag er
vi lammede.

Mødet endte med, at man udpegede 25 Mand fra alle Egne af Sjælland til at
fremføre Sammenslutningsønskerne for Partiledelsen og bemyndigede dem til
om nødvendigt selv at forhandle med andre Organisationer, S~halburgkorp
set iberegnet. Resolutionen indledes med Ordene “Hundrede Nationalsocia
lister, samlede til Møde”, og tilsidst staar der, at 700 stemte for, 2
imod

Det var paa denne Baggrund, Ejnar Jørgensen udsendte det Sanilings—Opraab,
som den tyske Censur forbød danske Blade at bringe....

SIDSTE:

Politiets Situation er nu til det yderste alvorlig. Dagmarhus truer med

helt at afvæbne og afsætte det danske Politi, hvis der svares Nej til

Kravene om en Overtagelse af Sabotagevagten overalt.

(forts.)
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Oplysningerne i Information 287 om Tyskernes Planer i Tilfælde af et Nej
Man gør fra tysk Side opmærksom paa, at man kan erstatte Politiet ved at til Politiet synes at være kommet visse Kredse ganske Overraskende. I

hvert Fald var de i Gaar Genstand for megen politisk Opmærksomhed. Poli
hjemkalde alle danske SS-Folk fra Fronttjeneste og sætte dem ind sammen tikerne fik dem bekræftet paa kompetent Sted. Tyskerne har virkelig alle

med Schalburgkorpset. Man er klar over, at det almindelige Politiarbejde Planer i Orden til at erstatte Politiet med Forbrydere. Alle Fritz Clau
seris SS-Folk fra det fhv. Frikorps og andre Bestanddele af Waffen SS plus

saa ikke vil blive gjort, men det agter man at se stort paa. Det nye Po- Schalburgkorpset.

litikorps eneste Opgave bliver at holde Ro og Orden og at bekæmpe enhver Information kan i Dag føje til, at Dr.Best ogsaa er parat til at sætte en

Form for illegal Virksomhed-med alle til Raadighed staaende Midler. Del af Quislings Styrker fra den norske Hird ind i Danmark. Hensigten er
at skabe en dansk Hird, og o en Overgangsperiode vil man kalde Assistan

Selv om Trusler er eet og Praksis noget andet, ogselvom Planen møder ce til fra Norge. De danske SS-Folk skulde kunne mønstre ca 3500 Mænd,

stærk Modstand ogsaa i tyske Kredse, er dette altsaa den yderste Konse- Schalburgkorpset tæller vel ca 1000, højtregnet, og man vil saa bruge et
Par Tusind Nordmænd. Det kan ske med mç~et kort Varsel. Transportflyve—

kvens—antagelig er Truslen fremsat for i sidste øjeblik at tvinge de dan- maskiner vil blive sat ind.

ske Embedsmænd til at bøje sig. Der er Udsigt til, at danske Kredse, stillet overfor denne Løsning, væl

Det store Antal Dødsdomme, som offentliggøres i Bladene i Dag skal anta- ger at gaa paa Kompromis og beholde Politiet, som det er, selvom det skal
p~atage sig Sabotagevagt for Tyskerne. Frihedsraadet følger Udviklingen

gelig ogsaa tjene til at understrege, at det er Alvor fra tysk Side. fra Dag til Dag, men man bør alligevel holde sig Kompromisløsningen for
SLUT. øje som en Mulighed.

Stillet overfor den Mulighed, at Tysk’ern~e helt tager Magten, ogsaa offi
cielt, har selveste DNSAP, d.v.s. de forsprængte, fritzclausentro Rester
af dette Parti, faaet Ubehagsfornemmelser. Man har paa et Ledermøde i
Fredericia den 2l.ds. drøftet Situationen og vedtaget en Del interessant.
Saaledes opsiger man Schalburgkorpset Huldskab og Troskab. Det synes at
være Korpsets Forbrydelser, der virker skræmmende paa de mere teoretiske
Nazister. Det vil vække Opmærksomhed videnom, at det danske Nazipartis
Førere vedtager en Resolution til Dr.Best, hvori de henstiller, at Mord
terroren bringes th O~h~rT ~om ~eRendt ~a~- ~~
Nu~e~ ~f?enthigg3ortDok~menter fra Vilfred Pedersen, som viser, at det
er Dr.Best, Blodhunden fra Paris, som i Virkeligheden, bag Masken af rar
Onkel, staar hinter alle Forbrydelserne. Vilfred var først engageret, men
kunde ikke holde sig fra Pengeafpresning, og saa brugte Best Schalburg—
korpset. Nu er det altsaa blevet selv de danske Nazister for meget. Fre—
dericiamødet vedtog videre at protestere, fordi Dr.Best har afsat Fritz
Clausen. Man har længe vidst, at det skete paa tysk Krav og i Overværel
se af en Repræsentant for Dr.Best, men her er altsaa Indrømmelsen. Det
var iøvrigt HC Bryld, som førte Dolken dengang. Han forsøgte~at blive
Clausens Efterfølger, men det var der ingen Stemning for.

DNSAPs Rædsel for Schalbur~korpset er saa stor, atFredericiamødet h~r_
~e~t~g~t ~~~e~l~m_af ~ett~ -

~~

Videre har man vedtaget at kræve, at alle Danskere snarest løses fra de
res Forpligtelser overfor Waffen SS og Værnemagten og hjemsendes. Bag
Kravet ligger dels den Kendsgerning, at Frikorpsfolkene oprindelig be
gyndte med en toaarig Kontrakt, som Tyskerne udenvidere betragter som
krigsvarig, og dels ønsket om at faa de “kampduelige” til Hjemmefronten,
før det er forsent.

Nu vil ønsket muligvis blive opfyldt paa en Maade, som “Partiet” ikke øn
sker ved Dannelsen af Hirden, en Sammensmeltning af Frikorps, SS, SA og
Schalburg, foreløbig under norsk-tysk Ledelse.
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Forholdet mellem de clausentro Nazister, altsaa minus Oppositionen under
Købmand Einar Jørgensen, xxxx og Dr.Best er i øjeblikket saa spændt, at
Best har ladet gøre opmærksom paa, at han har Midler til at sikre sig de
Herrer, hvis der bliver for meget Mudder.

Dette er Situationen før det afgørende Møde i Justitsministeriet. Meget
tyder i øjeblikket paa, at danske Embedsmænd, af Hensyn til Civiladmini
strationen og af Frygt for den tyske Hirdtrusel, vil bøje sig for de ty
ske Krav, selvom det endnu for et Par Dage siden saa ud til, at alle var
enige om at staa fast. Politiet tvinges i saa Fald i direkte tysk Tjene
5 te.

Efter hvad det erfares fra paalidelig Kilde har Dagmarhus i flere Maane—
der indsamlet Oplysninger om danske Personligheder. Det er gjort paa den
Maade, at udvalgte Folk hver Dag klipper af alle Landets Aviser til et
Kartotek, hvis Kort er Stikbreve. Man har ræsonneret som saa, at den, der
i øjeblikket faar sit Portræt og en hædrende Omtale i en dansk Avis, i
danske øjne er “god nok” og dermed egnet som Gidsel eller værd at holde
øje med. Det maa indtrængende henstilles til Aviserne indtil videre i
hvert Fald at stryge alle Fotografier af Folk, som jubilerer eller paa
en eller anden Maade gør sig fortjent af Offentligheden.

Hilsen til Viggo, Stefan, Cathrine og Henrik fra Politibetjenten.
(Særmelding af 3l.Maj).

Betydelige tyske Styrker afgik i Gaar Morges med Toget fra Københavns Ho
vedbanegaard mod Syd.

Grænsegendarmeriets Chef, Oberstløjtnant Paludan -MUller vil blive begra
vet i Snesere Sogn ved Præstø. Begravelsestidspunktet er hemmeligt, Liget
var meget ødelagt af en eksploderet Haandgranat og af Ilden.

Et meget groft tysk Overgreb er sket i Pinsen ved ~Jdflugtsstedet Endrup
holm, en Snes Kilometer fra Esbjerg, Nord for Bramminge. Et tysk Militær-
orkester, som ingen havde haft Bud efter, dukkede op og gav Koncert. Da
Musiken begyndte, hejste Tyskerne Hagekorsflaget paa Etablissementets
Flagstang i Stedet for Danebrog~ Denne Forhaanelse af det danske Flag
vakte saa stærkt Raseri, at alle forlod Stedet. Folk rejste sig fra Re—
staurantens Borde og lod Mad og Kaffe staa. Orkestret gav Koncert uden
een eneste Danskers Tilstedeværelse. Affæren er indberettet til højere
tyske Myndigheder.

Med Maksimalprisen paa Agurker forsvandt de saa godt som totalt fra det
aabne Marked. Pinselørdag var der ikke een Agurk i en By som Aalborg
derimod fik de tyske Tropper Agurkesalat i Pinsen.

Paa Torvet i Aalborg har man set en Landmand sælge 285 Æg til een unifor
meret Tysker, som anbragte dem i en stor Kuffert.

Attentatet mod “Kilden” i Aalborg kaldes nu i Byen for “Gestapotage”, i—
det alle Veje til Restauranten 25 Minutter før Eksplosionen var afspærret
af tysk Militær.

Mordet paa Driftsleder Jetsmar for nogen Tid siden har, som omtalt, vakt
nogen Forvirring, idet det først blev opfattet som et Stikkermord. Enkel-

te har faaet denne Usikkerhed galt i Halsen og ment, at det kunde være
Gerningsmændene, der havde været i Usikkerhed. Man har ment,. at Stikker—
mord burde hvile paa sikre Oplysninger. Hertil er at sige, at Informatio
nen bygger paa Skøn og foreliggende Rapporter og ikke paa Oplysninger fra
Gerningsmændene, saa hvis Fejl forekommer, ligger de i Vurderingen af Be
givenheden. Tilfældet Jetsmar er nu opklaret. Han blev dræbt af Venner
til Stikkeren Berthelsen, som dræbtes i Frederiksberg Alle. Berthelsen
havde udgivet sig for Flygtning for at afsløre en Hjælpeorganisation, og
han havde sidst været indkvarteret hos Jetsmar. Det var altsaa under
falsk Navn og qua Flygtning, han havde boet hos Jetsmar og ikke under e
get Navn og qua Stikker. Man vil sikkert indrømme, at dette, set udefra,
kan volde nogen Usikkerhed. Mordetvaraltsaa at opfatte som Hævnen for
Drabet paa Berthelsen, der blev skudt, da hans rette Identitet afsløre
des.

Herning har faaet Spærretid., Som omtalt har en Bombeekspiosion “skadet
tyske Interesser”. Bomben sprang i en Slagterforretning i tysk Forsy
ningstjeneste, men beskadigede samtidig det tyske Kommandantur lige over
for. Komman danten fik en Prop af Raseri og forlangte, at Politiet fra 4
Morgen til 7 Morgen skilde gøre Kommandanturen i Stand. Det afslog man,
ligesom man afslog at bevogte Konimandanturen. Tyskerne gjorde ikke Alvor
af Trusler om at beslaglægge Politistationen, men i Raseri dekreterede
de Spærretid fra 21.

Fra Nyborg Kino er stjaalet tre Spoler af en tysk Film — Toldassistent
Darmin, Køge, er anholdt for Slagsmaal med Tysker efter mislykket Handel
om Cigaretpapir - To tyske Biler er brændt i Odense - En københavnsk
Droske blev taget af Revolvermænd 28.Maj 23,15 midt paa Strøget. Chauffø
ren blev sat af. Vognen er fundet i Helsingør - En ‘tysk Soldat blev 29/5
grebet paa fersk Gerning i København som Cykleskræller - Repræsentant
Knud Albertsen, København, blev 30/5 forfulgt i Bil fra Toftegaards
Plads, hvor han tog en Taxa, og til Strandboulevarden, hvor to Mænd “af
politiske Grunde” mishandlede ham. Bl.a. brækkede han Næsen — Tyskerne
har krævet, at danske Politimestre skal indberette alle Møder til højere
tysk Instans i København. - En tysk Patrouille paagreb Natten til 30/5
ialt 20 Cyklister paa Amager, fordi de ikke havde Legitimationskort. Ty
skerne mente, Pligten til at have Kort allerede var indført og førte de
20 med sig som Fanger i Englandsvejskvarteret fra 3,30 til 6? De maatte
cykle sammen med Tyskerne, indtil en Officer afhørte dem og ~bpklarede Sa
gens Sammenhæng.

8cbt~n~De tyske IrgpDer i Jylland ~
~ efter Midnato~ varer 2f~ef2ere_Tim~r~ Der
foreligger sikre Iagttagelser og Vidneudsagn fra tyske Desertører.

SLUT.
Hilsen til Edvard, Kai og Gorm fra Valdemar. )
Hilsen til Orla fra Digteren. )

Særmelding af
30. Maj.
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Tyskerne har nu rykket for Svar om det danske Politis Standpunkt til Kra
vet om Overtagelse af al Sabotagevagt i Danmark. Det vil næppe være de
danske Instanser muligt at trænere Sagen længere. Med Ugens Udgang ventes
Afgørelsen. Mens der atter i Politiets egne Rækker spores en fastere
Holdning helt til Tops, synes Politikernes Standpunkt vaklende, og til
syvende og sidst vil det, sammen med Embedsmændenesblive det afgørende.

Samtidig træffer Tyskerne de sidste Forberedelser til den fulde Magtover
tagelse. Mens der paa den ene Side ikke kan være Tvivl om, at de nødigt
sætter det danske Politi ud af Spillet paa et Tidspunkt, hvor de har Brug
for hver Mand, er der paa den anden Side ingen Tvivl om Alvoren i Forbe
redelserne. Truselen om at bringe hele SS—Korpset af danske Frivillige
hjem og at supplere det med Schalburgfolk og Hirdmænd fra Norge er ikke
Bluff. Da Udenrigsministeriets Embedsmænd synes at forsømme deres Pligt
til at lade deres Viden gaa videre, skal ad denne Vej udsendes følgende
Advarsel:

Det ~r_d~n~k~ Myndigheder bekendt, at Iy~k~r~e1 bvis_P9litie~ afsættes, -

straks vil skride til en Række Anholdelser, til Dels af kendte Mænd i det
danske Samfund. Det maa henstilles til enhver, som i Kraft af sin Stil
ling eller sin Personlighed maa være egnet som Gidsel, at undlade at sove
hjemme, indtil Politikrisen er afsluttet. De kommende to—tre Nætter vil
være kritiske.

En Afdelingsleder)i Schalburgkorpset, Axel Jørgensen, har Natten til i
Gaar i sin Lejlighed, Søborg Hovedgade 42 B, dræbt en Angriber, der er
identificeret som den 21 aarige Gunnar Evald Nielsen, Heilsgade 4, en u
kendt Person, hvis politiske Tilhørsforhold endnu ikke er klarlagt, hvor
for man endnu ikke kan se bort fra Muligheden af et indre Opgør.

Axel Jørgensen blev kort før Midnat ringet op. Han gik til Døren, bevæb
net med en Pistol. En Mandsstemme sagde: Vi har en vigtig Besked. Jørgen
sen holdt sin Pistol parat og aabnede Døren med venstre Haand. En Mand
trængte sig ind og greb fat om Jørgensens højre Arm. Bag ham stod to an
dre Mænd. Det lykkedes Jørgensen at trække Angriberen lidt til sig og med
Foden at sparke Døren i, saa den smækkede. Det kom til en Kamp paa Liv og
Død i Entreen og ind i Stuen. Den endte med, at Jørgensen fik skudt
først. Han dræbte sin Angriber og flygtede derefter ud paa Altanen og
derfra over ti] en Nabo, hvorfra han slog Alarm til Schalburglogen.
Schalburgkorpset omringede hele Kareen og optraadte yderst ~rutalt. Da
Folk kom ud paa Altanerne, pegede Maskinpistoler mod den, og raa Stemmer
raabte: Skrub ind for Helvede, ellers skyder vi, kraftedeme. Det lykkedes
ikke at finde de to Mænd, som var set af Jørgensen. Man har jo iøvrigt
kun hans Forklaring at holde sig til. Liget blev transporteret bort af
Politiet, og Identifikationen fandt Sted i Gaar Eftermiddag ved Hjælp af
Fingeraftryk.

Ved Sabotage ødelagdes en Del af Neutrofon-Fabriken paa Rentemestervej
Natten til i Gaar. Skaden var begrænset, idet Bomben var anbragt udenfor
Bygningen.

Et omfattende Vaabenrøveri har fundet Sted tidligt i Gaar Morges. Ca 25
bevæbnede Sabotører stormede F L Schmidts Kompleks i Valby og tvang Sabo
tagevagterne til at udlevere alt, hvad man raadede over af Skydevaaben
paa den stærkt bevogtede, krigsvigtige Fabrik.
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Arkitekterne Abild Gehrke Hansen og Waage Petersen, begge Suensonsgade,
København, er anholdt af Gestapo.

Den berygtede Radio-Oplæser Jespersen, som bl.a. læser Hilsnerne til Ud
landet, isprængt tysk Propaganda, staar foran sin Afskedigelse. Den tid
ligere Ekspedient hos Bjørns Radio har ikke kunnet taale Ophøjelsen. To
Gange har man maattet opgive Radioudsendelser, fordi Hr.Jespersen havde
dyrket sit eget specielle Armbøjnings-System for stærkt.

Biografdirektør Jonassen og Sigvald Josva Christensen, Horsens, er løs
ladt sammen med Ekspedient Ernst Petersen. Adjunkt Orla Rasmussen, Hor
sens, er ført til Horserød.

Denne Information indeholder kun det allervigtigste Nyt. Det manglende,
deriblandt en Del Stof fra Provinsen, vil blive bragt i Morgen.

“Redaktionen sluttet” allerede 1/6 om Aftenen.

arbejder Side om Side med Politiet.

Den eneste Mulighed for at undgaa Kaos i Danmark og Frikorpsets Hjemkal

delse ligger i en konstateret indre tysk Uenighed. Det er dennegang Dr.

Best, som staar stejlt paa Kravene.

Efter week-enden vil det antagelig vise sig, hvad Vej det bærer.

For første Gang skete der i Gaar Morges Schalburgtage imod en dansk Fa
briksvirksomhed. Hensigten har været at give Offentligheden Indtrykket af
Sabotage og at udvirke Henrettelsen af fangne danske Patrioter. Det var
Schmidt, Mygind & Hyttemeier, det gik ud over, Fire Eksplosioner i de
tidlige Morgentimer anrettede Skade for mindst en Million. ~chalburgfol
kene gik til Værks med en hidtil uset Brutalitet. Det begyndte med, at
to Mænd hyrede en Taxa ved Hovedbanegaarden. De skulde til Emdrup Sø.
Herude steg yderligere to Mænd ind, og Vognen dirigeredes til Peter Fa—
bersgade. Undervejs hentede man nogle Pakker. Da Vognen var naaet frem,
blev Chaufføren holdt op, og en pistolbevæbnet Mand blev siddende i Vog
nen bat ham. De andre forsvandt ind paa Fabriken, hvor Arbejderne lige
var mødt. En Kontorassistent, som var mellem de Mænd, der blev holdt op,
bad om Tilladelse til at hente sit Uhr. En Mand, der var i grønlig Uni
form under en Overfrakke, sagde rasende: Nej, du skal til at alarmere det
danske Politi, dit Svin. Dermed skød han ham i Ryggen. Manden faldt om,
og ;Sabotørerne; lod ham roligt ligge, mens de forberedte fire Eksplosio
ner. De advarede heller ikke, som det ellers er Skik, Arbejderne overalt,
men forsvandt, saasnart Bomberne var lagt. Nogle af dem løb, men de Mænd,
som var kommet i Taxa, krøb ind i den igen. I det samme kom en dansk Po
litibil kørende, tilkaldt fra Fabriken. Eksplosionerne drønede, og Poli
tibilen kørte ind foran Taxaen. Mændene aabnede Ild mod Politibilen med

2.Juni 1944 Nr.289

SLUT

3-4 Juni 1944 INFORMATION Nr 290

Efter langvarige og meget bevægede Forhandlinger indenfor Politiet og de

politiske Partier imellem, formulerede Embedsmændene sent i Gaar Efter

middag i Justitsministeriet det danske Nej til de tyske Krav om, at Poli

tiet skal overtage Sabotagevagten. Tyskerne har herefter Udspillet. Det

vides, at der i Fædrelandets Trykkeri er trykt store, røde Plakater med

Meddelelse om ny Undtagelsestilstand i Danmark og det tyske Militærs 0-

vertagelse af Politimyndigheden

Det danske Nej er formuleret i fem Punkter. Man gør opmærksom paa, at

hvis Politiet skilde kunne overtage Sabotagevagterne alle de forlangte

Steder, maatte man raade over langt £tørre Styrker. Følgen maatte altsaa

være en Oprustning af Politiet. Desuden maa man have betydeligt bedre

Vaaben. Der gøres opmærksom paa, atder fra tysk Side i givet Fald maa

leveres en Del helautomatiske Vaaben. Skulde det komme saavidt, at dansk

Politi paatager sig Vagten, kan der kun blive Tale om offentlige Insti

tutioner af samfundsmæssig Betydning, f.Eks Elektricitetsværker og Gas

værker. Paa dette Punkt er man villig til Forhandling. Man præciserer

sluttelig, at der ikke kan være Tale om, at der oprettes andre Korps, som
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Maskinpistoler og gennemhullede den. Politibetjentene trak Revolvere og
besvarede Ilden, og da Taxaens Ruder splintredes, flygtede Mændene til
Fods. Det lykkedes ikke at paagribe nogen af dem. En Del Arbejdere blev.
ved Ekspiosionerne lettere saaret-. Firmaet har kun arbejdet for Tysker
ne een Gang. En Kanonlavet gik for nogen Tid siden itu i Peter Fabersga
de. Tyskerne forlangte den svejset paa Fabriken, og det blev betalt med
b Kr kontant

Stikkeren, Produkthandler Noach Severinsen, som havde Ansvaret for Begi
venhederne i sin Tid paa Asiatisk Plads, blev henrettet Fredag Aften. Det
var ham, som blev skudt ned paa Tingvej paa Amager, og som overlevede et
Saar i den ene Tinding-Han havde nu aabnet en ny Forretning i Asylgade.
Ukendte Mænd skød ham ned, og en Kugle i Baghovedet dræbte ham paa Ste
det.

Det Reservepostbud, som for kort Tid siden blev dræbt i Baggesensgade,
havde paa sig to Identitetskort. Det ene var fra Waffen SS og lød paa
Navnet John Larsen. Det andet var fra Schalburgkorpset, ly~1ende paa Nav
net Preben Balsteen, cand mag. En cand mag Balsteen var eftersøgt af
dansk Politi for Mordet paa Inspektøren i Skandia

Paa Grund af et teknisk Uheld og paa Grund af Forhandlingerne om Politi
ets Fremtid, som burde omtales saa korrekt som muligt, fremkommer denne
Information et halvt Døgn forsent. Den er, hvor Abonnenterne har private
Adresser, sendt som Søndagsbrev.

Forlagsboghandler Haase er løsladt fra Horserød.

Generaldirektør K J Jensen, Postvæsenet, har tilbagevist Klager over, at
Postvæsenet uddeler SS—Propagande og Pjecer fra Statens civile Luftværn
samtidig. Naar der er saa store Vanskeligheder ved Brevuddelingen, især
i Landdistrikterne, kan Postvæsenet virkelig ikke tage den Slags Hen
syn

Seks Gestapomænd anholdt Fredag Eftermiddag under dramatiske Omstændighe
der i Tivobo tre unge Mænd: Birger Mouritzen, Ribegade 2, København,
Kjeld Frederiksen, Adresse ukendt, og Hinseley, Roskilde. De tre Mænd sad
ved et Bord hos Orla Nord og blev holdt op af de seks Gestapomænd, der
var tilkaldt af en Stikker, hvis Navn kendes af en fjerde tilstedeværen
de, som undsiap. Hvad Sigtelsen imod de tre gaar ud paa, vides endnu ik
ke.

Tyske Flyvemaskiner fra Aalborg har som øvelse bombarderet Fiskerihavnen
i Øster Hurup, 30.Maj om Aftenen og 3l.Maj om Morgenen. De kastede Spræng
bomber imod Havnemolen, og to af 10 ramte. Der anrettedes betydelig Ska
de, og flere Menneskeliv var i Fare. Tyskerne siger: Misforstaaelse.

Da en tysk Officer af dansk Myndighed blev spurgt, i hvor høj Grad, der
var Fare for Befolkningen i Esbjerg i Anledning af den tyske Skarpskyd
ningsøvelse i Pinsen, svarede han overlegent, at man jo kunde faa en Gra
nat i Hovedet og dø af det. Det var al den Besked, de danske Myndigheder
fik. Der er fra dansk Side klaget over Kommandanten paa Fanø. Han besva
rer overhovedet ikke danske Henvendelser.

Som meddelt i svensk Radio blev Vagten paa la Coursvejens Skole i Kbhv
holdt op Natten til l.Juni af 4 pistolbevæbnede Mænd, som stjal Kort med
Oversigter over Frederiksberg Kommunes Rør og Ledninger.

Der var stor Panik i St Pederstræde 27 den 31.Mak. Krenchel havde faaet
en Bombe. Den var først sendt til Dagmarhus, hvor han har Kontor, og der
fra omadresseret til hans private Lejlighed,, skønt det tydeligt nok var
noget mystisk. Sprængkommandoen blev tilkaldt, Ejendomme evakueret, Kren
chel fik Nervepiller, og Pakken blev aabnet. Den indeholdt en gammel, de-
monteret, uskadelig dansk Haandgranat

Tyskerne vil nu~ af de danske Myndigheder kræve en Oversigt over alle
Tankejere i Danmark og over eventuelle Benzinbeholdninger.

Ved Sabotage imod tyske Tankvogne i Kolding er 650 Liter Benzin spildt.
Vognenes Haner var aabnede.

En tysk Vagtpost i Aalestrup er blevet slaaet ned med Stave. Kommandanten
har krævet en dansk Advarsel til Befolkningen. Kravet er afvist.

Knudsens Hotel i Vildbjerg er den 3l.Ma.~ nedbrændt. Det skulde overtages
af Tyskerne l.Juni.

Et HKP Kontor i Esbjerg sprang i Luften l.Juni om Natten for Næsen af ty
ske Vagtposter.

Der blev Natten til 29.Maj gjort Forsøg paa at ødelægge en tysk Baad i
Skovshoved Havn. Den tyske Vagtpost skød og fangede en Dansker. Det viste
sig at være en Nazist, som var løbet hen til ham for at gøre ham opmærk
som paa Sabotørernes Tilstedeværelse

En i Aviserne omtalt Ulykke 1/6 i Byen Jedsted hænger saadan sammen: Ved
18 Tiden kom tysk Artilleri gennem Byen. En 5 aarig Dreng, Søn af Arbmd.
Arnold Andersen, snublede foran en Kanon og knustes under den.

En SS—Obersturmbannfijhrer fra Division Viking har været i København for
at forhandle med Best, antagelig om SS-Folkenes Hjemsendelse, i Tilfælde
af skærpet Situation her.

Journalist Holdgaard Jensen, Holstebro, er løsladt, paa Grund af Plads
mangel.

Tyskerne anvender nu en ny og oprørende Metode ved Begravelsen af dræbte
allierede Flyvere. Følgende Beretning fra Lemvig er dokumenteret:

For nogle Uger siden blev Liget af en amerikansk Flyver bragt til Lemvig
Kirkegaardog lagt ned i en Grav uden først at være blevet anbragt i en
Kiste. Liget var lagt i en Sæk. Sækken med Indhold laa i den aabne Grav
et Par Dage, før der blev kastet Jord paa - uden gejstlig Medvirken. Vær
nemagten har erklæret, at Fremgangsmaaden er i Overensstemmelse med der
om, given Ordre, foranlediget af “allierede Terror-Bombardementer imod
Tys kl and”—

Fra den Dødes Ringfinger stjal en tysk Chauffør en Ring. Menighedsraadet
i Lemvig har skriftligt protesteret overfor Værnemagten og pointeret, at
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det ifl dansk Lov er pligtigt at føre Tilsyn med, hvad der foregaar paa Tyskland, eller de ville bevise, at der er et Stænk tysk Blod i den aa
Kirkegaarden. Man henstiller, at nedarvet Sæd og Skik bibeholdes ved Be- gældende Opfinders Aarer o.s.v. Saadanne Naragtigheder bevirker imid~er
gravelser her i Landet. Der er ikke svaret fra tysk Side. tid, at de i og for sig brave, godmodige og venlige Tyskere faa et vist

Denne Meddelelse, der som sagt er autentisk og til sin Tid vil kunne do— Hang til at ville se andre Nationer over Hovedet, og at der er givet dem
kumenteres med Vidneforklaringer, vil rimeligvis vække Opmærksomhed uden- den særlige Mission at germanisere hele den øvrige VerdenTyskernes Optræ
for Landets Grænser. den virker dog ogsaa stødende og usympatisk paa andre Folkeslag, og i deres formentlige Ophøjethed over andre Folk kommer de altid i Kollision

Et Detachement tysk Militær besatte Fredag Aften Politistationen i Hader— med andre Nationaliteter...
slev. Lederen erklærede, at man havde Ordre til at overtage Politimyndig—
heden. Antagelig har man aabnet en Konvolut for tidligt....

Den kendte Røde-Kors-Chef i Aarhus, Direktør Kjær, der har gjort alt det
for danske Fanger, som Helmer Rosting hverken tør eller vil gøre, er nu
selv blevet taget af Gestapo og sat i Fængsel. Sigtelsen kendes ikke.

Der var Fredag Formiddag vældigt Opløb paa Raadhuspladsen. Gestapo træng
te ind i Politikens Hus. Det viste sig, at man atter vilde tale med Re—
klamechef Mogensen. Han fik i Dagmarhus forelagt en Liste med en Række
Navne paa, til Dels kendte Københavnere. Man spurgte ham, om han kendte
dem, og han svarede, som sandt var, at han havde kendt nogle af dem før
i Tiden, men ikke set dem ret længe. Saa blev han permitteret. Senere
satte Rygterne denne Episode i Forbindelse med Typografstrejken.

Hos Schalburgmanden Poul Ib Jørgensen, der dræbte en ukendt Gæst Natten
til Torsdag, fandt Politiet Tegningerne til forskellige provokatoriske
Mærkater, som Schalburgkorpset har udsendt i kommunistisk Partis Navn.

Af de seneste Dødsdømte er xxxxxx Tage Severinsen Præst i Dollerup, Johs
Volke Vognmand i Viborg, Helmer Wøldike Kreditforeningsassistent i Vi
borg, Alsbjerg Lagerarbejder i Skive, og de øvrige Landarbejdere. De er
d~mt for at have afhentet nedkastet ;Stof;.

Tyskerne har ladet Nørrebro Folkeblad forbyde. Redaktøren, Allan Larsen,
interesserede sig mere for Storpolitik end for Lokalbegivenheder

Paa Andelsslagteriet i Hillerød er stjaalet en stor, ny Duplikator og to
Skri vemaskiner.

Kommunelærer, Giovanni Rechiasa i Rønne har faaet en Bombe ind gennem
Vinduet. Eksplosionen anrettede Ravage, men ingen saaredes.

Intet af Fyens Stiftstidendes Bladbygning i Odense kan anvendes. Ruiner
ne maa rives ned, og et nyt Hus bygges. Bladet har indrettet Redaktion i
Kongensgade og er ved at indrette Trykkeri i en Fabrik i Kochsgade.

Den i Odense saarede Bankdirektør Hoffmanns Tilstand er betænkelig.

Udskrift af Allers illustrerede Konversationsleksikon VI Bind, trykt i
1899, Side 747, Spalte 2: En Ulykke for Tyskerne er den Omstændighed, at
det ligger i deres Nationalkarakter at overvurdere sig selv, betragte sig
som staaende øverst blandt Folkene i Intelligens og Dygtighed, og at me
ne, at alt hvad der duer noget, nødvendigvis er udgaaet fra Tyskland; er
der gjort en betydelig Opdagelse eller Opfindelse i et andet Folk, ville
Tyskerne straks godtgøre, at den dog egentlig oprindelig er fremkommet i
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Ogsaa til Danmark talte De allieredes øverstkommanderende, General Eisen
hower, i Formiddag, da den engelske Radio bragte en Udsendelse til de
Vesteuropæiske Lande. Henvendelsen til organiserede og uorganiserede dan
ske Patrioter fandt Sted ganske paa Linje med Henvendelsen til de andre
Modstandsstyrker. Eisenhower understregede, at selvom Invasionen endnu
ikke berørte vort Lands Omraade direkte, saa nærmer Friheden sig dog. In
vasionen er et Led i den fælles Plan til Befrielse af Europa. Alle Patri
oter har nu en Indsats at gøre. Til Medlemmer af organiserede Modstands—
grupper sagde Eisenhower: Følg de Instrukser, De har modtaget. Til alle
uorganiserede sagde han: Udsæt ikke Deres Liv for Fare ved at tage unødig
Risiko; fortsæt Deres passive Modstand, til De faar anden Instruktion.
Jeg faa Brug for alle Kræfter. Vis indtil da Disciplin og Tilbageholden
hed.

Denne Advarsel imod upaakrævet Opstand gentoges senere af bl.a. Kong Haa
kon af Norge.

Informationen kan iøvrigt i de kommende Dage ikke beskæftige sig med Ra
dioen. Lyt selv og sørg for, at De har en anden til at lytte paa Tids
punkter, hvor De er forhindret.

Aftenen for Invasionen, Gruridlovsdagen Klokken 17,30, overraktes paa of
ficiel Vis det danske Nej til det tyske Krav om, at Politiet skal overta
ge Sabotagevagten. Informationen omtalte i Nr 290 dette Svars Indhold.
Det var ikke i Mellemtiden blevet underkastet nogen Ændring.

Det henstilles indtrængende, at man undlader enhver Form for Triumferen
i denne Anledning. Det er upaakrævet at provokere voldsommere tysk Ind
griben end nødvendig. Situationen er kritisk, men der er, ikke mindst i
Dag, en Mulighed for, at Tyskerne opgiver at overtage Politimyndigheden.
Under alle Omstændigheder bør en Erklæring fra Frihedsraadet afventes.

Under endnu ikke helt klarlagte Omstændigheder er Politikens kendte Med
arbejder, Anders Georg, i Morges tidligt blevet fanget af ukendte Mænd,
som saarede ham, da han forsøgte Flugt, og som slæbte ham, hans Hustru
og hans lille Barn til Blegdamsvejens Fangeceller i Schalburglogen, De
tyske Myndigheder har endnu, da disse Linjer skrives, ikke kunnet give
danske Myndigheder nogen Forklaring.

Ukendte Mænd har fra Trykkeriet Westend 28 fjernet Trykkeri~askiner og
Sættemaskiner. Efter tre Timers Arbejde, hvorunder Personalet blev holdt
op med Pistoler, førtes Maskinerne bort paa Lastbil. Sagen har været om
talt i svensk Radio.

Rygterne om, at 1000 Schalburgfolk er i København, er urigtige.

Et Vaabenlager er fundet i Vesterport. Der er tysk Vagt paa Stedet.

Frk Kristensen, Mariendalsvej 32 D IV th. er anholdt af Gestapo.

Professor Hansen-Larsen og hans Søn er anholdt af Gestapo. Anholdelsen
skete paa Landbohøjskolen. Der har været Husundersøgelse i Hjemmet i Ros
kilde.

De i svensk Radio kort omtalte Anholdelser i Ribe er sket, efter at Ge
stapo i København havde anholdt en Student fra Ribe, Niels Ove Skov, som
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sigtes for at have ledet en Sabotagegruppe, der bl.a. skal have afbrændt
Ribe Møbelfabrik og Industriforeningen. I Ribe anholdtes: Tømrer Viggo
Hansen, Bager og Reservepostbud Niels Gantzer Christensen, Kommis Svend
Jacob Stockholm Kjær, Arbejdsmand Johs Prahl, Stenhugger Valdemar Søren
sen og hans Broder Holger, Kommis Jens Carl Jepsen, Bankassistent Carl
Erik Gjerlev, Ingeniør Knud Jensen. Paa en Mark udenfor Ribe er fundet
et større Ammunitions- og Vaabenlager, som stammer fra Nordjylland, hvor
det er nedkastet med Faldskærm. I Sagen er eftersøgt Portør Thomsen og
Postassistent Teilmann. Den sidste skal, ifl. Rygter, være anholdt andet
Steds.

I Aabenraa er anholdt Købmand P Jessen og tre Sønner.
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Af Hensyn til de udenrigspolitiske Begivenhe
der udsendes Nordisk Nyhedstjeneste i de kom
mende Dage sammen med Informationen, saaledes
at Udlandsnyt kan bringes daglig.

Endnu er Invasionen paa den nordfranske Kyst saa ny, at det er vanskeligt
at danne sig noget helt sikkert Overblik. Det kan dog fastslaas, at man
fra militær Side i Tyskland—bortset fra Aviserne—ikke giver Udtryk for
Tilfredshed med Invasionens første Fase. Det er ganske øjensynligt, at
den opreklamerede Atlanterhavsvold ikke har staaet sin Prøve. Helt op til
de højeste tyske Officerskredse har man regnet med, at en Invasionshær
vilde forbløde foran Befæstningsværkerne. Det har derfor vakt Bestyrtel
se, at Tropper saa let er gaaet gennem de svære Bunkersstillinger og 15-
16 Kilometer ind ind i Cäenomraadet i Løbet af 12 Timer. Man lader fra
velinformeret tysk Side forstaa, at de Allierede benytter nye Sprængstof
fer af voldsom Virkning. De mægtige OT Bunkers metertykke Mure er flere
Steder revnet fra øverst til nederst. Man havde fra tysk Side knyttet
store Forventninger til det med megen Hemmelighedsfuldhed omgivne For
svarssystem, der var anlagt under Vand udfor Kysten, men ogsaa det over
vandt de Allierede hurtigt. Det ser ud til, at Invasionshovedkvarteret
har vlret enestaaende velorienteret om hver Meter af de tyske Fæstnings
værker. Den tyske Overkommando maa nu békærnpe Invasionstropperne i Kampe
Mand mod Mand i Forsvarsbæltet bag Kystenog forsøge at nedkæmpe landsat
te Tropper hurtigere, end Landsætning kan ske. Luftlandetropperne synes
imidlertid overordentligt slagkraftige. Paa Dele af den normanniske Halv
ø løb de bogstavelig talt Forsvaret over Ende om omringede og uskadelig
gjorte større tyske Afdelinger. Aktionen præges fremfor alt af den alli
erede Luftoverlegenhed. De 11,000 Flyvemaskiner af første Linje, som er
sat ind, møder en “næsten utrolig svag” tysk Modstand, og intet Steds ved
Tyskerne sig sikre mod Luftangreb. Samtlige Seinens Broer mellem Mundin
gen og Paris var ødelagt allerede den første Dag. Tilførselsvejene be
stryges ustandseligt. Brændende, ødelagte Transportkolonner fylder Veje
ne. De allierede Flyveres Regimente overgaar de tyske Stukas’ i 1940. Nye
Landsætninger og Nedkastninger af Tropperforegaar uafladeligt, og endda
frygter Tyskerne, atdette endnu ikke er Hovedaktionen. Det er Forklarin
gen paa, at man først halvandet Døgn efter satte betydelige operative Re
server ind.

Noch nie haben deutsche Soldaten so etwas gesehen.... sagde2en højtstaa
ende tysk Offiver om Sammenbrudet ved Rom. Kun Frontens ~begrænsede Ud
strækning har hindret en Katastrofe af krigsafgørende Format. De slagne
tyske Tropper, der nu strømmer mod Nord, er lasede, snavsede, ofte uden
Vaaben — et ynkværdigt Syn. De lades intet øjeblik i Ro af de allierede
Flyvere. Mange lægger sig i Grøfterne og venter paa Tilfangetagelsen.
Forbindelsen mellem den tyske Hærs to Dele er afbrudt. Faldskærmstropper
opererer i Ryggen paa Tyskerne. Tabene i Italien opgøres fra tysk Side
til 60,000, heraf 11,000 Faldne, 6000 indlagt paa Lazaretter. Resten sav
nede. Tre Divisioner fra Frankrig, den 242., 244., og 338.Infanteridivi-
sion og to Divisioner fra Norditalien er sendt til Mellemitalien. Trop
perne fra Frankrig har 18 Flyvemaskiner pr Division. De Allierede har
160. Partisankrigen er blusset voldsomt op, ikke mindst i Jugoslavien,
hvor Tito lader sine Folk fylde de Huller, som skabes, hvergang Tyskerne
henter Tropper til Italien.
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Tyske Militærkredse vil vide, at ogsaa Royal Air Force har faaet russiske
Baser, saa man kan vente Luftangreb paa Tyskland fra øst.

Goebbels er udnævnt til øverste Stimmungsoffizier, idet han er Chef for
et Korps af politiske Officerer, der skal knyttes til Hæren. Hans Parole
lyder: Mangelen paa Materiel maa fremtidig opvejes gennem vor brændende
Tro paa Føreren og paa vor historiske Mission. -

En Udsending fra Himmler er i Norge, hvor man venter Overbødlen, Redies,
afskediget. Man er utilfreds med den voksende norske Modstand, det sta
digt stigende Tal paa Desertører, som tager til Sverige, og Fiaskoen med
Udskrivning af norske Soldater til Arbejdstjeneste.

SLUT.

Dansk Sabotører fejrede Invasionen med et voldsomt Angreb paa en tysk
Rustningsfabrik i Danmark - Fabriken “Globe” i Glostrup, en af de 16
tyskbevogtede Fabriker, af hvilke nu 11 er blevet ødelagt ved Sabotage,
deraf flere mere end een Gang. Under det sidste Angreb paa “Globe” for
nylig afsløredes som bekendt Korrektør ved Fædrelandet, Schacht, som Sa—
botør med det Resultat, at han henrettedes.

25 Sabotører, bevæbnede med Maskinpistoler og Haandgranater gik i de tid
lige Aftentimer til Aktion imod Fabrikskomplekset, der bevogtes af SS-
Frivillige, som er hjemkal.dt fra østfronten. Sabotagevagterne satte sig
til Modværge med det Resultat, at Sabotørerne bragte Haandgranater i An
vendelse. To Sabotagevagter saaredes alvorligt, to lettere. Sabotørerne
fuidførte derefter deres Arbejde. “Globe” ophørte med at arbejde for den
tyske Værnemagt og det vil vare længe, før det atter kommer til det, hvis
det nogensinde sker.

(NB Se ogsaa Side II med Detailler fra Globe)

Den Notits, som i Gaar, paa Grund af Anvendelsen af nye Stencilskun var
antydningsvis at de i Bunden i Nr 291, lød saaledes. Overofficiant Helmer
Friis, Sønderborg, har, uden at Tyskerne har meddelt det, siddet anholdt
i nogen Tid. Han blev arresteret sammen med de øvrige i Jylland anholdte
kendte Personer. Hvor han befinder sig i øjeblikket, vides ikke.

Politikens Medarbejder, Anders Georg, som i Gaar Morges overmandedes og
fangedes af Schalburgfolk, der slæbte ham, hans Hustru og Barn med til
Logen paa Blegdamsvejen,er saaret af et Skud i den ene Haand. Danske
Myndigheder søgte straks at gribe ind og opnaaede en Beklagelse fra tysk
Side af det skete Overgreb, men ingen Forklaring. Man gaar ud fra, men
vidste det endnu i Aftes ikke med Bestemthed, at Georg er overført til
Dagmarhus, og at hans Familie er løsladt. Episoden maa antagelig opfat
tes som særligt nævenyttigt Stikken. Gestapos Venner har ønsket at ud
levere den Mistænkte sammen med en Tilstaaelse. I samme Sag er arresteret
en Søn af Kriminalassistent Andreas Hansen.

I Tilslutning til de tre Arrestationer i Tivoli Fredag er Henning Wagner
Nielsen og Kjeld Iver Arnberg forsvundet. De menes arresterede. Forstan
derinden for Rigshospitalet, Sygeplejerske Frk Magnusson, er arresteret,
muligt i Forbindelse med den Kendsgerning, at Fru Fog er forsvundet~ef
ter forgæves at være eftersøgt paa Rigshospitalet.

Oberstløjtnant Kryssing, Frikorpsets kasserede Chef, nu Maj6r eller Gene
ral eller hvor meget det er i en tysk Artilleridivision, er det i Køben
havn.

Ved en Sammenstyrtningsulykke i Vejlby ved Lemvig - en 4-5 Meter dyb tysk
Løbegrav styrtede sammen-dræbtes to Arbejdere, Anker Rasmussen, Nørre Ag
ger, og Børge Andersen, Tustrup. Lauritz Jacobsen, Gessing, og Peter Bø
geskov Petersen, Nr Kollund, saaredes alvorligt.

Der er oprettet en Militærkommandantur i Toftlund, bestaaende af 6 Solda
ter som hævder, at de skal overtage Tjenesten i Stedet for de Politibe
tjente, der er ansat efter 1939. Der foreligger dog ikke andre Tegn paa,
at Tyskerne vil gøre Alvor af deres Trusler om at nedbringe Politiet til
Fredsstyrke, d.v.s. med 6284 Mand til 3537. Det vides, at militære tyske
Kredse er gaaet imod Dr.Best i denne Sag.
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I Politiets Svar, der fortsat bedes behandlet med Diskretion for ikke at
provokere en uønsket Situation, hedder det bl.a.:Stillet overfor Alterna
tivet maa det herefter erkendes, at en Afvisning af de tyske Krav vil
kunne bringe det danske Samfund de sværeste Vanskeligheder, som denne
Krig endnu har medført, og faa ganske uoverskuelige Følger, medens en Be
kræftelse fra Politiets Side utvivlsomt vil medføre ikke mindre store
Vanskeligheder i øjeblikket indadtil og muligt seneremed videre Rækkevid
de udadtil

I denne Forbindelse maa det meget stærkt fremhæves, at det danske
Politi, hvis Tjenestemænd er udgaaet af Folkets Midte og indstillet som
dette, ikke vil have større Mulighed for at gennemføre en effektiv Sabo
tagebevogtning end Arbejderne selv, at at Resultatet vil blive, at Poli
tiet komprommiterer sig ved at paatage sig en Bevogtning, som det i givet
Fald ikke vil kunne gennemføre

Rene Ord for Pengene.

Men som sagt, afvent Frihedsraadets Erklæring i denne vanskelige Sag.

ø.K.s Fionia ligger ved Nordhavnsværftet for Minekabler efter Prøvetur
paa Rheden. Det skal derefter til B & W for nærmere Eftersyn og saa sæt
tes ind i Kulfart mellem Stettin-Danzig og Oslo.

(Sabotagen imod Globe).

Om Sabotagen imod Globe i Glostrup kan følgende Oplysninger gives, bygget
paa de Rapporter, som forelaa til Morgen:

Angrebet blev foretaget af et Antal Sabotører, som nu anslaas til ca 50.
De ankom til Glostrup i en rød Flyttevogn fra Brdr Rosendahl, en Lastbil
fra Adam, endnu en Lastbil og to Personbiler.. De kørte bort i Lastbilerne
og i en af Statsbanernes Rutebiler, som de stoppede paa Landevejen, tømte
for Passagerer og bemægtigede sig.

Aktionen begyndte Klokken 19,30. Vagtposterne i Fabrikens Forterræn blev
holdt op, og der aabnedes derefteer Skydning imod Vagtlokalet. Da flere
Serier af Maskinpistolkugler havde knust Vinduesruder i ret stor Højde,
lød Ordren: Overgiv jer~ Kom ud uden Vaaben Med oprakte Arme kom en halv
Snes SS-Folk, der alle tilhører det sommerske Vagtkorps, ud. De blev un
der Eskorte ført bort til en Landevejsgrøft og fik senere Besked om at
løbe for deres Liv før Ekspiosionerne. Imens havde andre Sabotører kørt
Lastbilerne ind paa Fabriken, og atter andre røvede Rutebilen udenfor paa
Landevejen. Da man opdagede, at Værkføreren, Ernst Grundahl Hansen, en
Broder til Ejeren, Cyklerytter Grundahl Hansen, var ved at telefonere til
Politiet, kastedes enHaandgranat ind gennem et Vindue. Grundahl faldt be
svimet om ved Lufttrykket. Da han fandt sig selv igen, var der Ild i Hu
set. Sammen med sin Hustru, som havde søgt Dækning paa W C efter at være.
blevet ramt af et Skud i Albuen, gik han ud af Huset, blev holdt op og
ført bort til Grøften. Kort efter indtraf Eksplosionerne.

De blev hørt af det sommerske Vagtkorps, som bevogtede Fabriken Carltorp
længere inde ad Roskildevejen. Sabotagevagtlederen her lod sine Folk tage
Opstilling paa begge Sider Landevejen med Karabiner og Maskinpistoler
skudk.lare. Da Rutebilen kom kørende, raabte de Holdt, og da den ikke
standsede, affyrede de 30-40 Skud imod den. Vognen fortsatte Kørslen, men
gav sig pludselig til at slingre. Den kørte ind over Rabatten, kom paa

ret Køl igen og fortsatte mod Byen. Senere paa Aftenen fandtes den i Her-
1ev. Ved Rattet sad Liget af en yngre Mand, som var dræbt af et Skud i
Hovedet. Han er identificeret. Familien er underrettet, men afsærlige
Grunde skal hans Navn endnu ikke nævnes.

Under Kampen fik følgende Sabotagevagter Saar: Erik Jensen fra Charl.
livsfarligt ramt i begge Lunger. Kaj Tuselholt, Krogshøjgaardsvej 6, far
ligt ramt i den ene Lunge. Arthur Frederiksen, Ærtevej, ramt af tre Skud,
der ikke menes farlige, Georg Petersen, Rydslettehaven 19 St. ramt ufar
ligt af Sprængstykker fra Haandgranat, der kastedes imod ham, Oluf Elmer,
Æblehaven 4, ramt af Strejfskud, og Jens Petersen, Adresse ukendt, ramt
af Strejfskud. Desuden er som nævnt Fru Grundahl let saaret.

Ved Eksplosionerne ødelagdes Fabriken, der har arbejdet 100 pCt for Vær—
nemagten med Højderor, Sideror og Planer til Jagerflyvere, fuldstændigt.
Der er kun rygende Ruiner tilbage. Skaden anslaas til 2~ Million Kr. Sa
botagevagterne gik aldeles amok efter Eksplosionerne, da Faren var over
staaet. Carltorp-Vagterne stoppede saaledes dansk Politi ved at danne Kæ
de over Roskildevejen, Anføreren erklærede, at Politiet var de allervær
ste Sabotører. Man kørte dog igennem hans Spærring uden at han turde sky
de. Sabotagevagterne paastaar, at Sabotørernes Anfører var en ung Mand
paa 16-17 Aar, barhovedet, i hvid Skjorte og mørke Benklæder. De kan ikke
genkende nogen af dem, siger de. Det vaf’ “lutter unge Fyre”.

For Kaptajn Sommers Vagtværn, der som nævnt bestaar af udvalgte SS-Folk,
er dette det største Nederlag siden Affæren paa Kløvermarken, hvor Sabo
tørerne ved høj lys Dag ødelagde tre tyske Barakker for øjnene af Værnets
Medl emmer.

De anvendte Biler, deralle var “laante” er fundet. Personbilerne, hvoraf
den ene havde Lægetegn, efterlodSabotørerne i Glostrup.

En ubetydelig Sabotage har fundet Sted mod Vaskeriet Guldberg i Guld—
bergsgade. Det har faaet alle Ruder knust. Vaskeriet arbejder for Værne-
magten.

Rygter om, at Dr.Best skulde være rejst til Berlin, er urigtige.

Den danske Presse har ikke faaet Lov at omtale en voldsom Eksplosion, som
har fundet Sted i et Restaurationslokale i Hotel Nordby paa,Fanø 5 ds. En
Gæst havde medbragt en Luftværnsgranat, som eksploderede, d~ man fingre—
rede ved den. 8 Mennesker indlagdes paa Hospitaler i Esbjerg, deraf 3-4
livsfarligt kvæstet. De fleste er Tyskere. Begivenheden synes at være
Baggrunden for det tilsyneladende umotiverede tyske Opraab i de danske
Blade om Faren ved letsindig Omgang med Sprængstoffer.

De Maskiner og Maskindele, som blev stjaalet i Trykkeriet i Westend 28,
vurderes til ca 10,000 Kr.

To Vagtmænd fra Papirfirmaet Barfoed i Gyldenløvesgade mistede deres Pi
stoler 3/5, da tre unge Mænd, som gik forbi paa Gaden, pludselig sigtede
paa dem med Revolvere og sagde: Hænderne op, bitte Børn.

Der skete 3/5 to Sprængninger paa Jernbanesporet øst for Marslev. Nye
Skinnestykker maatte indsættes.
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Der var 4/5 et ubetydeligt Attentat imod Grosserer Danneman Nielsens Lej
lighed i Valby Langgade 10 I. Der var gaaet Ild i Yderdøren.

De tyske, uniformerede Indbrudstyve i Aarhus arbejder videre. De er Nat
ten til 4.Juni set i en Skotøjsforretning af en Vægter, som konstaterede,
at det drejede sig om en Underofficer og en Obergefreiter. Politiet spær
rede dem inde i en Ejendom og holdt dem op med Pistolerne, til Feldgen
darmeriet kom. Skønt Vægteren havde fundet dem i Forretningens Baglokale,
nægtede de sig skyldige og vil antagelig derfor blive sat paa fri Fod
igen.

5-6 ukendte Mænd har 5/5 om Aftenen røvet 10 Staalhjelme, tilhørende Sta
tens civile Luftværn, fra Garderoben paa Østerport.

Den fra dansk Literaturhistorie kendte Gaard, Bangsbo Hovedgaard ved Fre
derikshavn, er nu helt og ganske overtaget af den tyske Værnemagt, som
længe har holdt til der. Ejeren, Krigsgodsejeren, Læge Knud Normann Pe
tersen fra Bælum, har selv henvendt sig gennem sin Ven Grev Schimmelmann,
og Værnemagten er gaaet ind paa at overtage Gaarden, hvis Ejer ikke mere
kunde faa det til at løbe rundt. Redskaber og Besætning sælges nu ved
Auktion, og af Nationalbanken udredes en smuk, kontant Erstatning for
“Tabet”.

“Hjemmefrontens” Radio har bragt en udførlig Liste over Folk i den dan
ske Administration, som er Nazister, tyskvenlige, eller altfor svage.
Nævnt blev bl.a.: Kontorchef Worsaae, Amtmand Herschend (?), Kontorchef
Peschardt, Aage Gregersen, Wilhelm Skouengaard, Fuldmægtig Bodenhoff,
Dommer Junior, Politiassistent Sillemann.

Fra Stockholm meddeles, at den danske Rutemaskine for et Par Dage siden
paa Vej fra Kastrüp til Malmø blev beskudt og fik den ene Motor beskadi
get. Den kunde dog vende tilbage til Kastrup. Der var 6 Tyskere med som
Passagerer. Det viset sig, at en nervøs tysk Ubaadskaptajn, som eskorte—
rede en Konvoj i Sundet, havde beskudt Rutemaskinen. Han hævdede, at han
havde Ordre til at skyde paa alt mistænkeligt. Der er fra dansk Side ned
lagt Protest i Anledning af Beskydningen.

Tyskerne er begyndt at interessere sig for de københavnske Hoteller. Det
vides, at man paa Werbes Hotel har gennenigaaet Fremmedbogen og foretaget
Undersøgelse af forskellige Værelser. Der maa derfor regnes med Hotelraz
ziaer af og til. Ogsaa enkelte offentlige Bygninger i København vil sik
kert komme ud for Razzia inden længe.

Sidste: Det vides nu med Sikkerhed, at Anders Georg erudleveret til det
tyske Sikkerhedspoliti, som erklærer, at der foreligger en begrundet Sig
telse imod ham.

Der bemærkedes i Morgentimerne i København Lastbiler med Soldater i
Staalhjelm og med Vaaben, tæt sammenstuvede. øjensynlig foregaar der i
ØjeblikketTroppeomplaceringer af Hensyn til Invasionen.

SLUT.

Dr.Bests Krav om Fjernelse af den danske Politistyrke er stødt paa abso
lut og haardnakket Modstand fra det tyske Militærs Side, skønt Dr.Best
kunde love Militæret, at han fra Norge havde Løfte om Assistance af “ret
betydelige Styrker af Hirdên”.

Paa Grundlag af Politiets Rapporter og Iagttagelser kan man nu skønne, at
der i Forbindelse med Sabotagen i Glostrup er udspillet et Drama, som in
gen Gyserforfatter har lovet at digte værre. Den Sabotør, som fandtes
dræbt i Rutebilen, er den københavnske Læge Erik Hagens fra Holger Dan
skesvej 37. Han sad som nævnt død ved Rattet, og Politiet mener ikke, at
han har været flyttet. Dette betyder, at der ved Carltofts Fabriker, hvor
Hagens dræbtes ~f de spærrende Sabotagevagters Skud, er sket dette, at en
af Vognens Passagerer har sat sig paa Skødet af den Døde for at faa Hold
paa Vognen, der slingrede, tabte Fart og kørte ud i Rabatten, mens Sabo
tagevagterne beskød den. Antagelig har Passagererne ligget ned i Vognen,
mens Beskydningen stod paa. ødelæggelsen af Rustningsfabriken i Glostrup
har altsaa kostet to Menneskeliv. De i Gaar nævnte haardtsaarede to Sabo
tagevagter er døde, og af den Grund er to i denne Sag uskyldige Patrioter
blevet henrettet af Tyskerne.

Gestapo har i Kommunistlejren ved Stutthof dræbt Københavneren Harry Keil
Jensen. Dødsattesten lyder paa “HirnhautentzUndung”, altsaa Hjernehinde
betændelse, og det er kort og godt medd~lt Københavns Politi, at man kan
underrette den Dødes Familie om, at Liget er “eingeäschert”, d.v.s.
brændt.

Det viser sig, at den københavnske Politibetjent Holger With Søderberg,
der faldt i Kamp med Gestapo i sit Hjem i Hovgaardsgade, ikke er blevet
begravet paa almindelig Vis. Tyskerne har ikke udleveret Liget, og hver
ken de danske Myndigheder eller Familien ved, hvor Søderberg ligger be
gravet.

Gestapo har i Frederiksdal arresteret Arvelighedsforskeren, Dr.Vester
gaard fra Landbohøjskolen.

Max Pelving, som i tysk Politi har Nr L 7, arbejder p.t. i Padborg.

I Kampen imod Grænsegendarmeriets Chef, Oberst Paludan MUller, deltog en
Dansker, Cyklesmed, fhv Telegrafarbejder Petersen fra Aabenr~a, p.t.
Staldgaarden i Kolding. Ogsaa i Anholdelserne i Aabenraa ha~ flere Dan
skere deltaget. I disseDage gaa.r Jagten paa Medlemmer af sønderjydske
Terrænsportsforeni nger.

Tyskerne graver i disse Dage Maskingeværstillinger paa Aabenraaegnen.

Et 2 Kilometer langt Strandstykke ved Blokhus er frigivet til Badning.
Alle Badestrande fra Blokhus rundt Skagen til Frederikshavn er derefter
fri, d.v.s. at man maa bade fra Forstranden, men ikke betræde Klitterne.
I Tiden 19,30 til 8 er Stranden spærret.

“Julius Madsen” minesprængtes udfor Møen paa Rejse fra Luleå til Hamburg
med Ertz. Skibet er knækket og ligger paa 17 Favne.

Gestapo ledte i Forgaars i Forsikringsaktieselskabet Skandinavia efter
en Funktionær,Jørgen Plum. Han var der ikke. Sigtelsens Art kendes end-
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nu ikke.

Chefredaktør Valdemar Petersen, Slagelse, er sat paa fri Fod.

Særmelding: Hilsen til Birthe, Edvard, Niels og Kurt fra Julius, og Hil
sen til Sofus og Anett fra Esther.

“Hjemmefrontens Radio~ vil i den kommende Tid af og til bringe Nyt fra
den franske Undergrundsbevægelses Kamp imod Tyskerne, da man regner med,
at det kan være lærerigt. I en Udsendelse i Gaar hed det: Før eller sene
re vil de allierede Invasionsstyrker nærme sig Danmark, saaledes at den
danske Hjemmefronts. Indsats vil blive af lige saa afgørende Betydning som
den franske Hjemmefronts nu. Det er heller ikke udelukket, at en allieret
Invasion kan komme direkte til Danmark, og alle Forberedelser til Hjælp
for allierede Faldskærmsjægere eller regulære Soldater maa fortsættes med
yderste Kraft. Den danske Hjemmefront har allerede vist, at den rangerer
blandt de dygtigste af de okkuperede Landes Modstandsbevægelser, ikke
mindst, naar det drejer sig om ødelæggelse af Veje og Kommunikationsmid
ler. Hver enkelt aktiv Deltager maa i Mellemtiden forberede sig. Sørg for
at vide nøjagtig Besked med Jernbaner, Veje, Broer, Marker der kan bruges
som Flyvepladser og saa videre. Hold Dem i god fysisk Træning. Anskaf Dem
saa megen Udrustning, De kan faa fat paa.

INVASIONEN: Kampene raser stadigt i Cäens Gader. Efter et hurtigt Frem
stød fra Cäenbrohovedet omkring Ornes Munding har Styrkerne herfra fore
net sig med de Styrker, der havde dannet Brohovede mellem Orne og Vire,
og efter heftige Kampe maatte Tyskerne opgive Byen Bayeux. Brohovedet
blev herved 35 km. langt og paa sine Steder 15-20 km dybt. Allierede Pan
serstyrker har paa flere Steder overskaaret Landevejen Bayeux- Cäen. Læn
gere vest paa har Tyskerne maattet opgive Byen Isigny ved Vire-Mundingen,
efter at russiske Tropper i tysk Uniform havde ført Invasionsstyrkerne u
denom Minefelterne og i Flanken paa Tyskerne, som samtidig blev angrebet
af svømmende Tanks, der overraskende havde forceret et Oversvømmelsesom
raade og nu kom i Ryggen paa Forsvarerne. Nye store Luftlandsætninger paa
den normanniske Halvø har gjort Situationen endnu vanskeligere for Ty
skerne. De sidste Landsætninger har fundet Sted langs Halvøens Vestkyst,
saaledes at hele Omraadet nu er fuldstændigt indfiltret med Fladskærms—
tropper. De haardeste Kampe raser om Landevejen nordpaa fra Carentan, som
til Størstedelen holdes besat af Faldskærmstropper, som har faaet For
stærkning i Form af luftbaarne Panserstyrker. Den tyske 990. Infanteridi
vision er sat ind her og har lidt meget svære Tab. Den blev angrebet i
Ryggen af smaa Tanks, som i Sværme kom svømmende ind og kørte op paa
Stranden. De tyske Troppers Stilling er noget nær fortvivlet i Omraadet
omkring Kampzonerne. Forstærkningerne naar ikke frem. Tropperne har Ordre
til at holde ud til sidste Patron. Det synes at være Overkornmandoens Hen
sigt at rømme større Omraader, idet alle Kommandoposter er flyttet ind i
Landet. Troppernes Moral lider under de stadige Luftangreb. Hvor haardt,
Tyskerne er trængt, viser den Kendsgerning, at der er givet Ordre til at
kaste alle disponible Tankreserver ind, incl. Øvelsespanservogne, hvoraf
mange bruger Gasgenerator. De allieredes Luftoverlegenhed bliver mere og
mere fantastisk. Paa den anden Invasionsdag opgjordes den til 200 mod 1
(tysk Kilde). Luftwaffe viser sig ikke i Nærheden af Kampzonerne. Der
ligger en Paraply af allierede Jagere over Kampomraadet. Mere spredte,
allierede Luftstyrker patrouillerer ca 150 km inde i Land og opsnapper

enhver tysk Recognosceringsmaskine, som forsøger at liste sig frem for at
faa Fotografier. Den tyske Overkommando er uden reel Oplysning om Inva
sionsstyrkens Omfang. Hvad man ved om Flaaden stammer fra en Flotille ty
ske Torpedobaade, som ilsomt søgte Havn udfor le Havre efter at have af
fyret Torpedoer paa maa og faa. Flotillen rapporterede, at man havde set
Slagskibene Nelson, Glasgow og Nevada affyre Bredsider mod Kysten. De
koncentrerede Bombeangreb er af enorm Virkning. Alene paa Strækningen Ca—
lais-Boulogne blev 26 Infanteristillinger totalt ødelagt paa 2 Timer.
Broer, Vejkryds og Bunkers angribes enkeltvis og med niinutiøs Nøjagtighed
af lette og middeltunge Bombemaskiner, forsynet med Raketkanoner. Trans
portkolonner, ja selv enkelte Patrul jer af tyske Soldater angribes skaan
selsløst fra Lufren. Tyskerne har gjort et stort Numer ud af et knust al
lieret Forsøg paa at besætte Kanaløerne Jersey og Gùernsey. Det har al
drig fundet Sted. Derimod har russiske Arbejdere under 19. Organisation
Todt—Division paa Guernsey gjort Mytteri. De belejrede Kommandanten, 0-
bermayers, Villa, hvorved det kom til voldsom Skydning. Derefter bemægti
gede de sig Baade og sejlede til England. Dette blev i Hovedkvarteret
tolket som afslaaet allieret Landgang.

Der foreligger Meddelelse om, at hele den indsatsduelige tyske Flaade be
finder sig i Østersøen. Meddelelsen om, at Hitler har forlagt sit Hoved
kvarter til Frankrig er Propaganda. Det. fremgaar af paalidelige tyske
Meldinger, at Føreren befinder sig i Sikkerhed i Berchtesgaden i umiddel
bar Nærhed af Verdens bedste Beskyttelsesrum. Her modtog han de ungarske
Statsmænd paa et Tidspunkt, da han officielt var med Hæren i Nordfran
krig.

Der høhere SS.und Chef der Polizei i Frankrig, Obert, har givet Ordre
til, at ingen tyske Medlemmer af Sikkerhedspolitiet i Frankrig maa sættes
ind i Kampen mod Invasionstropperne. Han hævder at have Brug for hver e
neste Mand, idet Gæringen i den franske Befolkning bliver mere og mere
udpræget. Deserteringen af tyske Soldater til Svejts er ved at tage Over
haand

Den tyske Retræte i Italien foregaar i stadigt stærkere Tempo Nord for
Rom. Kesselring vil, ifl tyske Kilder, tilbage til en ny Forsvarslinje
saa højt nordpaa som Pisa—Florents—Rimini. Tropperne træmges imidlertid
meget haardt af de forfølgende allierede Styrker.

I London Radios norske Udsendelse 7.Juni sagde Statsminister Nygaardsvold
bl.a.: I Dag, 7.Juni, er det 4 Aar siden, Kongen og Regerin’gen rejste til
London, indtil Tyskerne kunde drives ud af Norge igen. Der kunde have væ
ret god Grund for mig til i Dag at komme ind paa meget af det, der er
hændt i disse fire Aar. Men jeg tænker, at alles Sind er fyldt af det,
som vore Tanker mest beskæftigede sig med, da vi forlod Norge: Genopta
gelsen af Kampen for at befri Norge. I Italien er Kesselring paa Flugt,
skarpt forfulgt. I Gaar gik de Allierede i Land paa en bred Front i Nord-
frankrig. Dagen, vi alle har tænkt paa og længtes efter, er kommet. Vi
ved, at vi staar foran haarde Kampe, men vi ved ogsaa, at der kun er een
Udgang mulig: Folkestyrets, Frihedens og Fredens Sikring efter Sejr over
Tyranni, Ufred og Voldsmentalitet. Jeg sender paa Fireaarsdagen en Tak
til alle dem, somhar kæmpet imod Undertrykkelse og Forræderi i Norge i
disse fire Aar. Uden denne stille, vaabenløse, men virkningsfulde Kamp
for det ny, fri Norge, som nu skal stige frem af den lange Fimbulvinter,
vilde det have set mørkt ud mangen Gang. Gennem jer har Kærligheden til
Fædrelandet, Friheden og Demokratiet overvintret. Den vil, naar Sejren
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er vundet, og Norge igen er frit, vokse med nye, livskraftige Skud. Jeg
sender ogsaa min Hilsen og Tak til norske Kvinder og Mænd udenfor Norge,
som har taget aktiv Del i Krigsførelsen og i Forberedelserne til det en
delige, militære Nederlag for Norge. Vor sejrige Kamp er for Alvor be
gyndt. 7.Juni er præget af Tro og Forvisning om, at vi nu staar overfor
det endelige Opgør med de Kræfter, der i fire Aar har forsøgt at myrde
Friheden i Europa. Vi ved, hvordan det ende: med et helt •og fuldt mili
tært Nederlag for Tyskland. Det vil være Befrielsen og Selvstændigheden
tilbage til Norge igen.

Nygaarsvold omtalte Aftalerne om Udøvelsen af Administrationen ide befri
ede Lande. Norge var vist den første, som gennerndiskuterede disse Proble
mer med Storbritannien. Vort Udkast er siden blevet Mønster for Aftaler
ne med de andre okkuperede Lande. Tyskerne har sat en Agitation i Gang
om, at vi har solgt Norge til Rusland. Norge har altid været frit, før
Quisling solgte det til Tyskland. Han solgte det, for at Quisling kunde
faa Magten i Norge, noget, han aldrig vilde have kunnet opnaa uden Ty
skernes Hjælp. Norge vil aldrig mere blive solgt. Det norske Folk vil
sørge for, at det ikke kan gentage sig i vor fremtidige Historie. Jeg si
ger til alle gode, norske unge Mennesker: Prøv med alle mulige Midler at
unddrage dig Indkaldelsen til tysk Arbejdestjeneste. Det er det sidste
desperate Forsøg paa at knægte Hjemmefronten og trælbinde det norske
Folk. Begaa ikke uoverlagte Handlinger, men tag den Risiko, der er for
bundet med ikke at møde frem. Tænk paa vore Søfolk, som daglig risikerer
Livet for Frihedens Sag. Norsk Ungdom, husk paa, det er ved din Indsats,
Norges Fremtid bygges. Inden længe vil hver norsk ung Mand, maaske ogsaa
hver ung Pige, komme til at kæmpe aktivit for Norge. Da maa du ikke be
finde dig i en tysk Lejr eller være inrulleret i en tysk Afdeling. Til
alle I andre siger jeg: Hjælp Modstandsbevægelsen paa alle Maader, det
er din Pligt i denne Tid. Hold sammen og hold ud. Følg uden Betænkning
alle Paabud, Ordrer og Paroler, som sendes ud gennem London Radio, eller
som De faar fra Ledelsen af Hjemmefronten. De kan være sikre paa, at dis
se Ordrer er i nøje Overensstemmelse med dem, som gives af den højeste
Ledelse for de Allieredes vældige Krigsmagt. Een Ledelse, een Vilje, fæl
les Ofre-det er det Løsen, som gælder, til Sejren er vundet. 7 Juni 1905
var en Glædens Dag, 7 Juni 1940 en Sorgens Dag, 7 Juni 1944 en Troens Dag
—og 7 Juni 1945 vil atter være en Glædens Dag. Da vil det norske Flag va
je over et frit Norge, og da vil den kongelige Familie være hjemme i Nor
ge igen. Landsniænd Vi samles alle i det gamle ønske: Gud signe Konge og
Fædreland.

(i London)
I den udenlandske Presseklub har den russiske Journalist Rotstein holdt
Hyldesttale til Norge i Overværelse af den norske Konge og Regeringen.
Han nævnte Eidsvoldforfatningen som sin Tids mest fremskredne Forfatning.
Norges politiske og kulturelle Udvikling var selve Demokratiets Udvik
ling. Kong Haakon talte paa Mødet og var Genstand for Ovationer. Han
fremhævede, at de smaa Nationer ikke kan vende tilbage til Neutralitets
politiken. Vi maa staa sammen med andre frie Folk til Værn om Freden og
paatage os de Byrder, som følger med. Ingen Beslutning bør tages uden de
smaa og liberettigede Nationers Medvirken.

En Del Inforniationsstof fra Provinsen etc udgaaet af Pladsgrunde. Samles
om muligt op. SLUT.

Den allierede Invasionskommandos Advarsel til Fiskere paa Vestkysten af
Norge, Danmark, Holland, Belgien og Frankrig: “Overkommandoen for Ekspe—
ditionsstyrkerne ønsker, at Fiskere, der arbejder fra Atlanterhavskysten,
skal forblive i deres Havne i et Tidsrum af 7 Dage fra Kl 21. Torsdag den
8.Juni til Kl 21. Torsdag den l5.Juni. Fiskere, som ligger i Havn, maa
ikke gaa ud. Fiskere, som befinder sig paa Havet, maa straks søge Havn.
Undladelse af at efterkomme denne Henstilling kan faa skæbnessvangre Kon
sekvenser for Dem selv og skade de Allieredes Operationer”.

Christmas Møllers Opraab gennem London Radio i Anledning af Invasionen:
“Danske Kvinder og Mænd. Husker De 1918-20 og Genforeningen.”Det lyder som
et Eventyr, et Sagn fra gamle Dage. .digtede vor store Digter. Nu er Dagen
der lød Indledningsordene til Sønderjydernes magtfulde Opraab. Det er
saa helt anderledes denne Gang. Det er den kolde, haarde, dødelige Virke
lighed. Genforeningen, Friheden vindes ikke saa let som sidst. Nu er der
traadt an til den endelige Kamp for den. Fra alle Verdens Egne er Mænd
traadt an til Kampen, har i Dag begyndt den Kamp for Europas Befrielse,
som ogsaa skal give Danmark Friheden tilbage. Det vældige Slag er be
gyndt, og begyndt godt, som Churchill sagde, og alle er vi under een Le
delse, blindt lystrende Ordrerne, vidende, at saaledes maa det være i
Kampen. Gid De fra Danmark vil følge Kan~pen paa alle Maader, for vi er
jo i Virkeligheden en Allieret. De organiserede Modstandsgrupper har de
res Ordrer, og alle andre vil vogte paa, at Kaldet lyder til dem om at
handle - ikke for tidligt, thi der er Brug for hver enkelts Hjælp senere,
og ikke tøvende, naar Ordren kommer, thi da kan den hurtige Handling være
den halve Vej til Maalet. Jeg ved, at den allierede Overkommando stoler
paa det danske Folk, som den stoler paa alle de andre. Den danske Mod
standsbevægelse har i det sidste Aar slaaet hele Verden med Beundring.
Lad os love hverandre, at vi vil leve op til de Resultater, Danmark har
naaet siden 29.August. Ja, nu er Dagen der, hvor der kaldes paa hver en
kelts Indsats. Vi ved, at den vil blive ydet. Ro og Tilbageholdenhed,
hvor svært det end er, naar det kræves - Modstand, Kamp, aktiv Handling,
naar det er Ordren. Nu kalder Danmark paa sine Børn. Aldrig har Danmark
kaldt som i Dag og i Morgen. Der er Fred ivore Hjerter, thi hele det dan
ske Folk vil følge Kaldet.

De tyske Meddelelser om, at man kun benytter de i Forvejen “afsatte” Re
server paa Vestfronten, er ikke rigtige. Invasionen kan all~y’ede spores
militært i Danmark. Tirsdag Aften, 6.Juni, gik 3 Bilkolonne~ med Mandskab
ned gennem Vestjylland. Den ene transporterede Mandskab fra Holstebro,
den anden kom fra Thistedegnen og den tredje muligt fra Hjørring. Trop
perne bar Hjelme med Net over. En Del Artilleri, lettere Feltskyts med
Motor, afgik fra Holstebro, og gennem samme By passered Artilleri nord
fra. Ogsaa Feltkøkner og andet Materiel sendes sydpaa. Transporterne sik
redes af Skyts, der var opstillet enkelte Steder langs Ruten. Fra den
store Bilsamlingsplads paa Markedspladsen i Holstebro var allerede Tirs
dag Nat de fleste. Vogne borte.

Den officielle tyske Begrundelse for Forbudet imod Taxa og Hyrevogne i
Storkøbenhavn har vakt almindelig Forundring i indviede Kredse, idet det
turde være almindelig kendt, at Sabotører o.l. plejer at tage de Vogne,
de skal bruge, endog fra den tyske Vognpark. Kun den almindelige Befolk
ning rammes af dette Forbud, der blev iværksat med 12 Timers Varsel. De
københavnske Blade modtog Ordlyden saa sent, at der kun kunde komme i
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Morgenudgaverne i selve Storkøbenhavn. Den direkte Foranledning er Schal
burgtagen imod Schmidt, Mygind & Hyttemeier - der af bl.a. Den konserva
tive Generalkorrespondance ganske urigtigt og meget skadeligt omtales som
Sabotage - og den Taxachauffør, som Tyskerne arresterede ved den Lejlig
hed, sidder som Fange endnu. Man mener, at Tyskerne vil hindre, at dansk
Politi faar hans Vidneudsagn. Dagmarhus er fuldt vidende om, hvem der ud
førte denne “Sabotage”. I Droskekredse frygter man en Beslaglæggelse af
Hyrevogne, selv om de kører med Gasgenerator.

Viktoria Bodega paa Gl.Torv er uegnet som Mødested.

Der advares imod Slagtersvend Yngve Andersen, Virum. Han har angivet Tra—
fikelev Jørgen Larsen, Søn af Overassistent Larsen. Yngve Andersen har i
den sidste Tid haft paafaldende mange Penge.

I Sagen fra Nibe er anholdt en Barber, Ole Kjeldsen, som sigtes for at
have været Meddeler for forskellige Organisationer og for at have farvet
Haar og fabrikeret falske Skægt

Anholdelsen af Arvelighedsforskeren, Dr Mogens Vestergaard, sættes i For
bindelse med en forudgaaenede Arrestation af en Mand ved Navn Johannes
Helge Hansen, der menes at have afgivet en Del Forklaringer i Dagmarhus.
Muligt er der ogsaa en periferisk Forbindelse med Arrestationer af Poli
tikens Medarbejder Anders Georg.

Den kendte Filmsfotograf Gunnar Wangel (KU-Filmen, Verdensudstillingen i
New York m.m.) er anholdt sammen med to Medarbejdere, sigtet for at have
vist britiske og amerikanske Films i København ved lukkede Forestillin—
ge r.

Restauratør Sven Hammer, Lyngby, er anholdt. Anholdelsen af Arkitekterne
Abild Gerke Hansen og Waage-Petersen har Forbindelse med Orlogsværftet.
Den i Ribe for Sabotage anholdte Bankassistent Carl Erik Gjerlev er Kas
serer i den konservative Vælgerforening.

Tysk Politi har hos General Grut krævet en Bil udleveret. Den tilhører en
Bekendt af Generalens Søn, Læge Grut, der i nogen Tid har brugt. den, og
det tyske Politi hævder, at den har været brugt af en Journalist ved Po
litiken (Georg) og en dansk Politibetjent (antagelig fra Krisepolitiet,
hvor et Par Anholdelser har fundet Sted).

I Blade i Nordjylland indskærper Politimestrene Mørklægningsbestemelser
ne. Det meddeles, at man risikerer Skud gennem Vinduerne af tyske Solda
ter, hvis Mørklægnirigen ikke er tilfredsstillende. Fra Hirtshalsegnen
meddeles, at Folk flytter deres Inventar bort til de Egne, derer bestemt
som Opholdssteder for dem i Tilfælde af Evakuering.

Det tyske Selbschutz, Mindretallets Hjemmeværn, er indkaldt i Sønderjyl
land. En omfattende Beslaglæggelse af danske Rutebiler finder Sted.

Onsdag Nat blev en SS-Mand, Rudolf Nielsen, beskudt, da han paa en Bænk
i V.Farimagsgade flirtede med en ung Pige. Han saaredes i Laaret og i den
ene Haand. Muligt Jalousidrama.

Den i Aviserne offentliggjorte Dødsdom over en dansk Krigsfrivillig er
kun een af tre. De tre Frikorpsmænd havde dannet en Røverbande, der huse-

rede i København for nogle Maaneder siden og gav Krenchel Stof til for
argede Radiokommentarer. Banden begik bl.a. et Røveri i Vanløse og eet
i Rosenørns Alle. Det vides, at den ene af de dødsdømte er sendt til øst-
fronten. I tyske Kredse siger man, at de to andre skal skydes. Det er
gaadefuldt, hvorfor man nu pludselig offentliggør den ene Dom. Antagelig
skal der statueres et Eksempel for at stramme Disciplinen i SS. Den la
der meget tilbage at ønske. Det er typisk, at den mystiske tyske Kurzwel
lensender Atlantid, der tilsyneladende varetager Hærens Interesser over
for Partiet, har angrebet de udenlandske Frivillige voldsomt og kalde dem
Forrædere, som man ikke bør stole paa. Anledningen er de russiske Frivil
liges Svigten under Invasionen i Frankrig.

Det er endnu ikkelykkedes at faa Klarhed over en Episode i Asylgade udfor
Nr 16 den 2.ds. om Eftermiddagen ved halvfem Tiden. En ukendt Mand blev
dræbt af Skud i Baghovedet.

De saarede fra Schalburgtagen mod Schmidt, Mygind & Hyttemeier er følgen
de: Kontorist Hansen, Ane Catrinesvej 4 (skudt i Ryggen), Lagerarbejder
Elmann, Merløsevej 38 (skudt i højre Ben), Florang, Herluf Trollesgade 26
(Glassplinter i Hovedet), Ægteparret Madsen, Nørrebrogade 66 (do), Hurup
Madsen, P Fabersgade 19 (do), Fru Hansen, P Fabersgade 11 St. (Chock) Fo
tograf Mortensen, P Fabersgade 9 (saaret af Glas).

Brandmand Betton Andersen, Slangerupgade 24, er Vagtmand i Avedørelejren.

Hjemmefrontens Radio, sender nu hver Aften. Programmerne udsendes som hid
til to Gange, Klokken 19,30 og Klokken 21,30 paa Bølgelængde omkring
49,7. Man bedes gøre opmærksom paa denne Udvidelse af Radiotjenesten. Me
get af det Stof, som den officielle svenske Radio af Neutralitetshensyn
og af Hensyn til TTs Korrespondent i København ikke bringer, kan høres i
Hjemmefrontens Radio, undertiden før London Radio, der p.t. er optaget af
andre Emner, som naturligt er.

Stikkeren stud med Købbes Eksamen skrider planmæssigt frem. 6.Juni fik
han 9 hos Professor Dahl Iversen, 8.Juni 9 2/3 hos Professor Plum. Ved
begge Lejligheder bevogtedes Eksamenslokalet af fire bevæbnede Schalburg
mænd, hvoraf de to opholdt sig inde i selve Lokalet.

Første Omgang af Angrebet paa Fæstningen Europa er afsluttet med et helt
igennem gunstigt Resultat for Landgangsstyrkerne. I Dag til Morgen er
samtlige Brohoveder mellem Orne og Vire forenede til eet Omraade med en
Bredde af over 60 km og en Dybde fra 5 til over 20. Caens Fald synes kun
et Spørgsmaal om kort Tid. Sent Torsdag Aften havde Invasionstropperne
omgaaetByen, og de tyske Tropper, som endnu befinder sig i Byomraadet,
er fanget i en Fælde. Torsdag Morgen kom det til det første store Tank-
slag under Invasionen. Det fandt Sted Sydvest for Bayeux, hvor SS Panser-
division Hitler Jugend blev kastet ind i Kampen. Efter en langvarig, me
get haard Kamp, maatte de tyske Tanks trække sig tilbage, og de Allierede
fulgte efter langs Landevejen Bayeux-St Lo. Torsdag Aften var de alliere
de Styrker næsten Halvvejen mellem de to Byer. Hensigten er aabenbart at
skære. den normanniske Halvø af gennem et Fremstød til Kysten mod Midten
af Halvøens Vestside. Paa selve Halvøen landsættes ustandseligt nye Trop
per fra Luften. Ringen er begyndt at snævre ind om Byen Cherbourg, hvis
moderne, danskbyggede Havn (Christiani & Nielsen) er uskadt. Sent i Aftes
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havde de Allierede opnaaet et Gennembrud ind i Byen Valognes, omtrent
midtvejs mellem Carentan og Cherbourg. Fra den tyske Overkommando i Vest
er udsendt en Dagsbefaling til samtlige Grupper, hvori det meddeles, at
Styrkerne ikke vil kunne vente nogen Forstærkninger. De maa klare sig
selv, ogsaa ved nye Invasionsforetagender. Begrundelsen er den forestaa
ende russiske Offensiv. Den tyske Atlanterhavsvold, der oprindelig skul
de standse enhver Fremtrængen, betegnes nu som en foreløbig Hindring,
“idet det jo altid har været bestemt, at Kampene skulde foregaa i det In
dre af Frankrig”. Bedømmelsen har fremkaldt megen Pessimisme blandt Be
sætningerne i de prisgivne Forter.... Parolen fra Invasions-Overkommando
en til de franske Partisaner om at gaa i aktiv Aktiv, er øjeblikkeligt
blevet fulgt. Der er rettet voldsomme Angreb imod Broer, Vejknudepunkter,
Jernbanetog, Telefonkabler og Benzinlagre. Partisanernes væsentligste
Indsats synes at være, at de har bragt stor Uorden i hele det tyske Ef
terretningssystem ved systematisk Telefonsabotage. Forbindelsen mellem de
enkelte tyske Afdelingers Centraler afbrydes.pludseligt paa uheldige
Tidspunkter. Fra allieret Side lægges megen Vægt paa ødelæggelsen af
Brændstofforraad. Ledende tyske Jernbanefolk har holdt et Møde med Repræ
sentanter for Overkommandoen i Anledning af, at Trafiksystemet i Nord-
frankrig er brudt sammen efter de voldsomme Luftangreb og efter Partisan
angreb, bl.a. mod Dæmninger. Jernbaneforbindelsen fra Linierne Aachen
Liege og andre vestgaaende Linier til Invasionsomraadet er i Uorden. Tra
fiken maa føres en Omvej paa ca 400 km over Strassbourg-le Mans.

Paa tysk Side spekulerer man uafbrudt paa eventuelle nye Landsætninger.
Advarslen til Fiskerne kan betyde, at bl.a. Danmark kommer i Farezonen,
men iøvrigt behøver en allieret Transportflaade jo blot at sejle op og
ned langs Kysten for at kunne jage Tyskerne frem og tilbage fra Skagen
til Pyrenæerne.

Den l4.tyske Arme i Italien har praktisk talt ophørt at eksistere. Man
regner ikke med, at der af denne Arme vil komme nogetsomhelst Mandskab
op til Kesselrings nye Forsvarslinie Pisa-Florents-Rimini. 1O.tyske Arme
kæmper sig nordpaa, men er ved at blive omringet og ventes heller ikke
til den anden Forsvarslinie. Partisaner har afskaaret Vejen Terni-Rieti
saa grundigt, at Reparationen vil vare 2 Dage med Indsats af alle til
Raadighed staaende Midler. Krigshavnen Civitavechia blev indtaget uden
den ringeste Kamp, og der var ikke blevet foretaget nogen som helst øde
læggel se.

Russerne har sat et Angreb af større Format ind ved Jassy og opnaaet et
flere Kilometer dybt Gennembrud af de tyske Linier. Fra tysk Side mener
man, at Indledningen til den store Sommeroffensiv i øst dermed forelig
ger. Russerne havde endnu i Morges ikke omtalt Angrebet med eet Ord.

Ifl. Engelsk Melding er endnu ikke en Tiendedel af Invasionsstyrkerne
landsat.... Norske Jagere har med Bravour deltaget i Fremstødet mod Nor
mandiet, støttet af større norske Luftstyrker.

Til Beroligelse: Ved et teknisk Uheld herfra var en Del af Konvolutterne
i Gaar skaaret lidt op i den ene Side, hvilket først opdagedes, da Kon
volutterne blev frankeret. Der foreligger altsaa ikke noget Resultat af
utidig Nysgerrighed. Gentagelser skal blive søgt undgaaet.

SLUT.

Den fulde Ordlyd af de operation Instructions, som er givet paa Dansk i
engelsk Radio vil blive udsendt og bedes anvendt fremfor tidligere ud
sendte Referater af Udsendelserne.

En tysk Bil, der holdt udenfor en Slagterforretning i Store Regnegade,
Kbhv sprang i Luften i Gaar ved Middagstid. En Mand i Vognen saaredes og
førtes i Ambulance til Lazarettet paa Nyelandsvej.

Stud jur Hjarlitz, Korrektør ved Nationaltidende, er anholdt af Gestapo.

I Aabenraa og nærmeste Omegn er arresteret saa mange fra Dansk Samling i
Terrænsportsforéningerne, at man endnu ikke har Rede paa det. Købmand Pe
ter Jessen og hans tre Sønner er løsladt, men til Gengæld har man arre
steret en af hans Folk, Kommis Mørup, forhen Formand for KU, senere PUr
schelmand. Videre er anholdt Formanden for Forsvarsbroderforeningen, Lin
jemesterassistent Christiansen, Sdr Hostrup, Ingeniør Hansen i Firmaet
Kjer og Trillintsgaard, Formanden for Ligningskommissionen, Direktør Math
Mortensen, i hvis Pakhus ved Havnen man hævder at have fundet Vaaben,
hans Pakhusformand, Statsskovfoged Jensen Tusch o.a.

Tyskerne viser stærkere og stærkere Nervøsitet. I København holder de
Natteøvelser med Udlægning af spanske Ryttere. Det er saaledes sketom—
kring Hotel Phoenix i Bredgade. Prinsessegades Kaserne er spærret af
spanske Ryttere, som naar helt ud i Voldgraven. Paa Christianshavns Vold
har Tyskerne, uden Hensyn til Fredninger, fældet nogle Træer for at faa
frit Skudfelt, og der er gravet Maskingeværreder. I Silkeborg er der si
den 6.Juni om Natten stærkt bevæbnede tyske Patrouiller, bestaaende af
een Feldgendarm og to Soldater. De tyske Vagtposte.r skyder oftere end
før. Gdr Julius Rask Thomsen fra Ansager blev Natten til 8/6 dræbt, da
han paa Cykle passerede en Arbejdslejr, som Tyskerne har taget. Han hør
te ikke Vagtpostens Anraab. 6.Juni om Aftenen blev en Kommis i Næstved
skamslaaet af tyske Soldater, der rædselsslagne sprang ud af en Lastbil,
fordi han kastede en brændende Tændstik paa Vejen, idet Vognen passerede.
7. Juni etablerede det tyske Sikkerhedspoliti Vagt ved Færgerne i Korsør.
De visiterede de Rejsende og spurgte dem, om de havde Legitimationskort,
skønt de jo meget vel ved, at Kortene endnu ikke er obligatoriske. Da de
stillede sig op ved Siden af dansk Politi, kom det til en Standsning i
den danske Kontrol. Tyskerne har nu faaet deres egne Loka1e~’. Den 6. om
Aftenen var Færgelejerne besat af tyske Tropper, og det dan~ke Politi
havde derfor trukket sig tilbage. I Sønderjylland fortsættes Rekvirerin
gen af Rutebiler. Flere Bilruter er indstillede. I nogle Tilfælde drejer
det sig om Vogne, der tilhører tyske Mindretalsfolk, som selv har stillet
dem til Raadighed, uanset Hensynet til Befolkningens Ve og Vel.. Flere
Steder har Tyskerne krævet Besked om Folketallet i Politikredsene. Spørgs—
maalene besvares, skønt det turde være lettere at bede Tyskerne købe, om
Forladelse, rekvirere Statisk Aarbog. I Sønderjylland samler Tyskerne paa
Fortegnelser over tyske Statsborgere for i paakommende Tilfælde at kunne
beskytte dem.

Hjemmefronten har begyndt at udsende Nyhedstjeneste af Hensyn til den
spændte Situation.

Der har været Vaabenrøverier hos Havnefogeden i Tuborg Havn, Knud Holms
Markisefabrik, Blegdamsvej 50, Borups Transformatorstation ved Hillerød
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og anædre Steder.

Der har været en kun delvis vellykket Sabotage imod Petersen & Wraae i
Heimdalsgade, tidligere saboteret gentagne Gange. 15-20 Sabotører træng
te 8/6 nær Midnat ind og anbragte 20 Bomber, hvoraf imidlertid kun de tre
naaede at eks plodere.

Indbyrdes Slagsmaal mellem tyske Soldater og mellem Soldater og Frivilli
ge af alle Arter hører nu til Dagens Uorden. I Nr Sundby har to Marine
vægtere skudt om sig, i København er arresteret bl.a. en Legationsschut
ze - hvad det saa er for en Fyr~- og en SS Mand, der skød paa hinanden
paa Vesterbrogade, to Vagtmænd fra Aalborg, der under Besøg i Hovedsta
den kom i Slagsmaal med en Obersturmmand fra SS, en tysk Soldat, som ka
stede med Knive i en Beværtning paa Vesterbro, og tre Frikorpsfolk, der
skød paa alt og alle i Torvegade. Nervøsiteten breder sig....

I Anledning af Invasionen har den lokale tyske Kommandant i Ribe indført
Spærretid fra 22,30 til 4,00.

Efter de dramatiske Oplevelser, da Sabotørerne fra Glostrup passerede
Carltorp Maskinfabrik, har Sabotagevagterne paa denne Virksomhed opført
sig som Gale. For at holde Nerverne nogenlunde i Ro, drikker de megen
Spiritus, og i Spirituspaavirket Tilstandoptræder de overfor enhver, som
passerer Stedet. 8.Juni om Natten spærrede de egenmægtigt hele Roskilde-
vejen - de var betydeligt forstærkede med Schalburgfolk — og visiterede
alle Trafikanter. Enhver, som ikke stoppede, blev beskudt, men de var for
berusede til at kunne ramme. Det kulniinerede med, at de endog beskød Ger—
nersgadevagten, altsaa ogsaa tysk Politi, der kom til Stede. Derefter
kommanderede Tyskerne dem ind paa Fabriken. Carltorp—Folkenes Nervøsitet
skyldes naturligvis deres Viden om, hvordan det gik Sabotagevagterne fra
Nordwerk

Der er nu afgaaet ialt fire Sabotagevagter ved Døden, men danske Myndig
heder har endnu ikke kunnet faa Navnene at vide. Man ved derfor heller
ikke, om de alle fire er fra Glostrup, eller om der skulde være Folk fra
Carltorp imellem. Det er nemlig blevet oplyst, at Sabotørerne besvarede
Ilden, da Rutebilen passerede. Man maa efter de sidste to Dødsfald regne
med to Henrettelser....

Den i Gaar omtalte mystiske Episode i Ayslgade, hvor en ukendt Mand var
dræbt, er ikke Spor af mystisk. Det var en Rapport om den forleden omtal
te Stikker, Produkthandler Severinsen, der var dukket op i uigenkendelig
Form. Pardon~

Det viser sig, at der blev saaret ialt 11 Personer ved Luftværnsgranatens
Eksplosion paa Hotel Nordby, Fanø. De ligger paa Hospitaler i Esbjerg og
er haardt niedtagne. En har saaledes mistet en Haand, en Del af Armen,
begge øjne, og desuden har han alvorlige Saar paa Kroppen. En Mand har
Kraniebrud, og andre brækket Arme eller Ben.

Hjemmefrontens Nyhedstjeneste skriver: Invasionen er begyndt. Europa over
-og ogsaa i Danmark-staar Titusinder af organiserede underjordiske Trop
per parattil. at tage Del i Befrielseskampen, og andre Hundredtusinder,
der ikke er organiserede, brænder efter at gøre deres Del. Til dem alle
har Parolen fra General Elsenhower, lydt: Foretag jer intet, uden I faar
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Ordre dertil. Denne Parole maa ubetinget følges. Forhastede Aktioner,
spontan& Udbrud, romantisk Gøngehøvdingkrig imod Tyskerne har intet For
maal. Kræfterne maa spares, til Signalet til Aktion kommer, saa Friheds—
kæmpernes Aktioner kan virke sammen med de allierede Hæres. Forhastede
Aktioner kan give Tyskerne Anledning til Massakrer og Massearrestationer,
der kan svække Frihedsfronten paa den afgørende Dag. Derfor: Bliv ved med
at bevare Hovedet koldt. Følg herhjemme de Instruktioner, der kommer fra
Frihedsraadet, som har nøje Kontakt med de Allieredes Hærledelse.

Tyske Forstærkninger er ankommet til Esbjerg. Fra andre Steder i Jylland
gaar Trafiken derimod sydpaa. Under Afsendelse af Tropper 7/6 fra Bram
minge kom det til Mytteriforsøg. 1 blev dræbt. Pigtraaden blomstrer over
alt i Vestjylland, men de egentlige tyske Befæstningsværker er langtfra
færdige. Dels er Betonen ikke hærdet, dels mangler der Staal. Mange Bun
kers har Trædøre i Stedet for Staaldøre, og Skyts mangler. Der er tyske
Vagtpatrul jer paa Jernbanestationerne. Alle Former for Broer er bevogte
de og minerede. Befolkningen er en Del opskræmt, mange pakker Kufferter,
og fra Esbjerg er adskillige Mennesker allerede rejst.

Ribe-Sagen er et Skoleeksempel paa Uforsigtighed. Tyskerne kom paa Sporet
af den først arresterede Skov, fordi man tilfældigt paa Gaden kunde se,
at han bar Pistol under Vindjakken. Hos ham fandt man en Liste over ~Fup—
pens Medlemmer i Ribe~ 15 blev arresteret, deraf 7 CBere. 2 er atter løs
ladt. Mange er forsvundet fra Byen i Sagens Anledning. Et stort Vaabenla
ger gik tabt.

Antagelig i Forbindelse med Westergaard-Georg er en københavnsk Politi
mand, Henningsen, i Nat blevet arresteret i sit Hjem. To—tre andre Poli
tifolk menes at være eftersøgt.

Kriminalrat Hermansen er med sine Folk flyttet fra Dagmarhus til Shell—
huset. Antagelig overføres hele Afdelinger til Shellhuset. En Arbejdsde
ung ventes. Dens Art og Omfang kendes endnu ikke, men skal blive med
delt.

Den 20. tyske Luftwaffe—Djvjsjon fra Danmark blev for ca en Uge siden di
rigeret mod Syd. Det meddeles nu, at den kastedes ind i Kampe~n ved Viter—
bo paa den italienske Front. Her blev den totalt knust, og Byen faldt.
Tilbagetoget i Italien bliver mere og mere panikagtigt. Man ~‘egner fra
tysk Side med, at der gaar 6-700 Motorkøretøjer tabt om Dagen. 8000 ty
ske saarede blev efterladt paa Hospitalerne i Rom.

INVASIONEN: Det fjerde Invasionsdøgn prægedes af de hidtil haardeste Kam
pe overalt i Normandiet. De tyske operative Reserver begynder nu at gøre
sig gældende. De allierede Luftoperationer var en Del hæmmede af lavt
Skydække og Regn, men Landsætning af Forstærkninger foregik i stort Om
fang. Tyngdepunktet for Kampene ligger stadig Sydøst og Sydvest for Bay
eux, hvor SS Panserdivjsionen Hitler Jugend blev kastet endnu et Stykke
tilbage, og de Allierede indtog en lille By paa Strækningen Bayeux-St Lo.
Ved Caen blev 21. tyske Panserdivision sat ind, og det kom til haarde
Kampene. I Morges kæmpedes der om Byens sydøstlige Forstæder, og de Alli
erede har besat den sidste af Caens Jernbanestationer. Paa den normanni
ske Halvø indstiller den tyske Besætning sig nu paa Belejring. Store Af
delinger er afskaaret, deriblandt Resterne af 2 Divisioner, og Forstærk—
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finger kommer ikke frem. De Allierede staar 27 km fra Cherbourg og rykker
frem mod Byen ad Vejen fra Carentan. St Mere Eglise er fast i deres Hæn
der. Tyskerne er begyndt at sende Faldskærmstropper ned paa Halvøen. 6000
tyske Fanger er hidtil ankommet til England. Tunge allierede Panservogne
er naaet frem. De allierede Flyvere bomber systematisk Loire-Broerne, ef
ter at Seine-Broerne er sat ud af Spillet. Højtstaaende SS- og Partifolk
er begyndt at evakuere. Herunder blev en Kolonne med SS StandartenfUhrer
Bonniches Stab haardt medtaget af Flyverangreb. Udbombede tyske Familier,
anbragt i Groningen, Holland, sendes hjem. Panser-Aviserne udkommer med
kun eet Ark Papir. Der hbhere SS und Chef der Polizei i Frenkrig, Obert,
har udsendt en Erklæring om, at Befolkningen er under fuldstændig Kon
trol. Heroverfor staar den Kendsgerning, at der i de sidste 48 Timer er
foregaaet lige saa mange Mord og Overfald paa Tyskere som før paa 48 U
ger. 3 tyske Ammunitionstog er sprængt i Luften af Partisaner. Enkelte
tyske Poster overfaldes ved Broerne, stikkes ned og kastes i Floden. Ty
ske Soldater benytter sig heraf til at desertere. Tyskerne harhvilket har
Interesse ogsaa andre Steder, prøvet paa at arrestere paa at arrestere
den vaabenføre Del af Befolkningen i Nordfrankrig. Paa Grund af util
strækkelige Politistyrker fik man kun fat i 40 pCt. Resten holder sig
skjult eller deltager allerede i Partisanarbejde. Den kendte Richthofen—
Jagerafdeling er blevet halveret, baade hvad Mandskab og Materiel angaar
under allieret Dybdeangreb paa Afdelingens tre Baser i Nordfrankrig.

I Wilhelmsstrasse udtaler man største Fortrøstning til hele Krigssitua—
tionen. Goering har i en Erklæring udtalt: Tyskland befinder sig nu i de
fensiv Krigsføring paa alle Fronter, men det koster kun et Ord fra den
øverste Ledelse, saa vil vore Tropper gaa til Offensiven overalt.

Det lithauiske Frivilligkorps under Waffen SS har gjort Mytteri, da man
vilde dirigere det til Galizien. Tyskerne havde lovet, at det ikke skul
de blive ført bort fra Litauen. Det kom til voldsom Kamp i Vilna og Ma—
riapol. Tyske Forstærkninger niaatte tilkaldes. Korpsets Kommandant er ar
resteret.

Tyskland Forsommeren 1944: I en sydtysk By er Fru Sprengler anklaget.
Fruen, der har mistet to Sønner i Krigen, og hvis Mand er syg, har haft
Besøg af to NSV-Ehrendamen, der opfordrede hende til at melde sig til
frivillig Tjeneste i Rustningsfabrikerfle. Fru Sprengler opfattede det som
en Truselog stak Ild paa sit Hus i Fortvivlelse.

Radiokommentarerne har ændret sig. I Aftes blev det sagt i den danske Ra
dio, at Tyskerne raadede over for faa Menneskemængder til i Længden at
kunne holde sig i Rusland, hvis umaadelige Kraftreserver skildredes. U
kraine var, sagde Kommentatoren, slet ikke Ruslands Kornkanimer.- Det var
Sibirien. Han bebudede russiske Krav om Nordskandinavien, Baser i Dan
mark, Konstantinopel o.s.v, og endte med at spaa den tredje Verdenskrig
mellem Angelsakserne og Rusland...

Sidste: S P Wodschous elektriske Fabrik paa Vesterbro (Valdemarsgade)
er i Nat sprunget i Luften og faldet ned som den mest totale Ruin, man
endnu har set. Hvor Fabriken laa, er nu en Dynge Murstøv og Betonstumper,
skarpt afgrænset af Naboejendommenes Brandmure. Man kan end ikke se, hvor
stor Bygningen har været. Skaden paa Naboejeridqmmene er ubetydelig. Fa
brikens Kontorbygning staar endnu, men er ødelagt. Wodschou havde Spe
cialfabrikation for Værnemagten. SLUT.
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Som forlængst bebudet i Informationen, agter Tyskerne ikke at anvende den
nye Koncentrationslejr i Frøslev til Kommunister og andre i Tyskland in
ternerede danske Statsborgere, men derimod naturligvis til nye Fanger.
Det vil sikkert interessere de ansvarlige danske Myndigheder, som harmed
virket til Lejrens Oprettelse, at erfare, at Tyskerne til Levering i
Gaar, Søndag, rekvirerede 1200 Tæpper gennem Vareforsyningsdirektoratet,
altsaa nok til 600 Fanger, og det maa interessere endnu mere at høre, at
der til Levering l.August er rekvireret ialt 4800 Tæpper. Alt ialt forbe
reder Tyskerne altsaa Internering af 2700 Mand i Frøslevlejren...

Der verserer i København stærke Forlydender om, at Dr.Best atter vil ud-
rense den københavnske Presse, hvis Holdning overfor Sabotagen Berlin er
utilfreds med. Der er i hvert Fald det om Rygtet, at Best har haft Besøg
fra Berlin, og at Samtalerne bl.a. har drejet sig om Pressen.

En Sabotage, som man ikke har set Magen til, siden fynske Sabotører øde
lagde Skibe og Ophalingsbeddinger i Svendborg en hel Nat igennem, er ud
ført i Svendborg Lørdag Middag. Danske Sabotører har ved højlys Dag sæn
ket fire tyske Krigsskibe, bevogtet af Marinesoldater. De ligger nu paa
Bunden af Svendborg Havn. Samtidig har man stærkt beskadiget nogle af
Svitzers Pontoner, der ogsaa laa i Svendborg, saaledes at de ikke kan an
vendes til Bjergningsarbejderne. Sabotagen forekom Tyskerne saa uhygge
ligt gaadefuld, at de flygtede i Panik. Det begyndte med, at to arbejds—
klædte Mænd, der kom inde fra Svendborg Skibsværft, ved lO~ Tiden afvæb
nede Sabotagevagten ved Porten, samtidig med, at de bad ham om at besørge
hele Værftet ryddet indenfor en halv Time, da der vilde ske noget. Der
blev slaaet Alarm. En tysk Sprængkomniando søgte forgæves at finde Bomber.
Kl. 11 rungede det første Brag, og i Løbet af knap eet Minut sank en tysk
Minestryger. En halv Time efter lød næste Knald, og endnu en Minestryger
sank-og det gentog sig yderligere to Gange. De sænkede Skibe var to helt
nybyggedeog næsten færdige, een ældre, der var til Reparation, og en gam
mel, som har ligget ved Værftet i nogen Tid. Tyskerne overværede alle fi
re Eksplosioner, der fandt Sted under Vandlinjen, og de har ikke den sva
geste Anelse om, hvordan det blev gjort. Man saa udover de to Mænd, der
kom ud af Porten, intet fremmed Menneske paa Værftets Grund.

Den følgende Nat gik det løs i Odense. Sabotører, bevæbnede med Maskinpi
stoler, angreb et af Byens største Bilværksteder, Holm Nielsen paa Ve
sterbro, 150 Meter fra en tysk Kaserne, hvor adskillige Hund,y’ede Mand
bor. Man hørte Skududveksling og kort efter hele Serier af Eksplosioner.
Hjælpemandskab fandt foran Sabotagevagternes VagtstueVagtniand Ove Ploug
Kjeldsen, Grundtvigsvej 36, dødeligt saaret. Han døde paa Sygehuset. Un
der Oprydning i Ruinerne fandt man senere Sabotagevagt Alfred Nielsen,
Drevsensvej 17, som Lig. Han havde faaet en Mur over sig. Under Ruinerne
ligger 30—40 tyske Militærbiler knust.

Melding om britiske Krigsskibe udfor den jydske Vestkyst fremkaldte i
Gaar mange Afrejser fra Esbjerg, hvor der ellers har været roligt, siden
Tirsdag, da der solgtes 400 Biletter udover det normale paa Esbjerg Bane
gaard. Man frygter commando—raid. Tyskerne er i Alarmberedskab. Det mel
des fra Holstebro, at de lokale Styrker, som man mente var sendt sydpaa,
er dukket op igen i Beredskabsiejre rundt om paa Gaardene. Flere Gaarde
har faaet en Snes Mand indkvarteret, en enkelt 40. Paa Tvis Kloster lig—
get- 200. .1 se1v~ Byen er der kun Vagtmandskab tilbage i de enkelte be
slaglagte Bygninger. Derimod gik flere Tog med Tropper gennem Holstebro
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sydpaa Torsdag. Et Tog med 50 Vogne, lastede med smaa Personbiler, Kamp
vogne etc, passerede Byen for nordgaaende Torsdag Nat.

I Anledning af Invasionen har der mellem danske og tyske lokale Myndighe
der været Evakueringsforhandlinger i Esbjerg. Midt under disse Forhand
linger arresterede Tyskerne en af Deltagerne, Chefen for Statens civile
Luftværn i Esbjerg, Kommandørkaptajn Eigil Foss, som de, mod dansk Pro
test, tilbageholdt et Døgn. Det menes, at de har forvekslet ham med Er
ling Foss, der som bekendt er i Sverige. Tyskerne vil kun Tade 2-3000
Mennesker blive tilbage i Byen i Tilfælde af Evakuering, men man har in
tet Omraade at evakuere til, og Myndighederne tilraader endnu ikke fri
villig Evakuering.

Onsdag Aften afsendte fra Esbjerg tysk Militærtog sydpaa. Der lød ingen
Sang ved Afrejsen. Alarmberedskabet i Esbjerg er saa stærkt, at man ikke
ser’ tyske Soldater paa Gaderne. I Havnen ligger over 100 Kuttere, som har
fulgt den allierede Opfordring til at søge Havn. Flere kommer stadigt
ind, men Fiskerne søger øjensynligt at faa Fangst med. Man regner med en
Lammelse af Fiskeriet i en Maanedstid.

Schalburgkorpsets Terrorgruppe ødelagde Natten til Søndag Langelinjepa
villonen i København totalt. Ved Eksplosion af Sprængbomber knustes hele
Mellembygningerne, og Etageadskillelserne sprængtes, saa Taarnene sank.
Alle de kostbare Tæpper og pragtfulde Porcelænsgenstande er ødelagte.
Skaden anslaas til et Par Millioner Kroner.

Man sammenligne denne Heltedaad med den sidste Tids Sabotagehandlinger
og betænke, at mans den ene Part henrettes, hvis det gaar galt, arbejder
den anden for tyske Penge, med tyske Vaaben og tyske Sprængstoffer, og
fanges de skyldige, henter Gestapo dem og sætter dem paa fri Fod igen.

Som omtalt i Dagspressen har Politiet nu opklaret den sidste Tids Røveri-
er af Penge i København. Udover de nævnte tre er endnu to anholdt. I Bla—
denes.Orntale savnes dog den Oplysning, at Gerningsmændene alle er Sabota
gevagter fra Nordwerk i Ryesgade, p.t. afløst af dansk Politi, fordi de
ikke tør gaa paa Vagt mere efter de illegale Henrettelser af en Del af
Korpset. De fem Mand synes at have sorteret under Stikkeren Møbius, som
blev dræbt. Dette Drab er endnu uopklaret, og det skulde, som tidligere
antydet, ikke undre, om det var et Udslag af indre Uenighed.

Politiet bør i denne Sag næppe nøjes med at afhøre de arresterede om Rø
verierne. Det vilde være interessant at erfare, om de fem Røvere ikke og
saa skulde kende noget til visse af Schalburgkorpsets mest yderliggaaende
Folk, til hvem Møbius hørte. Denne Gruppe har planlagt Mord paa bl.a.
Hedtoft Hansen og Hartvig Frisch, men har endnu ikke kunnet opnaa Tilla
delse, antagelig, fordi man fra tysk Side frygter for Arbejdsstandsnin
ger om Socialdemokrater skydes.

En af de ved Ekspiosionen i Nordby saarede er død. Navn opgives ikke, saa
det er næppe en Dansker.

Den til Døden dømte Jørgen Menzel blev fanget af Gestapo for nogle Maane—
der siden ombord i en Baad fra Sverige. Han var Ven med Kjær, der faldt
paa Asiatisk Plads, og han er den anden i sin Gruppe, som henrettes.

De to andre Dødsdomme afsagdes, som meddelt i Informationen, allerede 18.
Maj. Aarsagen til, at Dommene nu offentliggøres, kendes ikke. Tyskerne

har endnu flere Dødsdomme paa Lager.

5.ds. lidt efter Klokken 16 rungede en Højttaler over Vesterbro i Aal—
borg. Den sendte et dansk patriotisk Opraab, rettet imod Tyskerne og de
danske Nazister. Tyskerne rykkede ud, men turde ikke trænge op i den Lej
lighed, fra hvilken Højttaleren lød gennem aabne Vinduer. Man overlod det
til dansk Politi, der fandt Lejlighedens Beboer, en ældre Daniefrisørinde,
Julie Petersen, indespærret paa Toilettet, mens Højttaleren stod i ensom
Majestæt i Stuen.Hun forklarede, at to elskværdige unge Mænd havde hen
vendt sig til hende, forklaret hende, hvad det drejede sig om, og laast
hende inde paa Toilettet. Et Opløb paa mange Hundrede Mennesker overvære
de nede paa Gaden Udsendelsen.

Tyskerne har anholdt: Frugthandler Chr Lorentzen, Haderslev, Vicent Lind,
Søn af Apoteker Lind i Christiansfeld, Mejerist Ejnar Brøgge, Hejsager,
Maskinarbejder H P Madsen, Ladegaard, Student Sv. Madsen, Ladegaard, In
geniør Villy Jepsen, Fjelstrup, og Maskinlærling Poul Schniinke, Vojens.
Tyskerne eftersøgte forgæves en Søn af Chefen for CBU Kolonnen i Haders
lev, Muxoll, og arresterede i Stedet hans Mor, der dog senere er løsladt.
Kaptajn Muxoll meldte sig paa den tyske Kaserne i sin Hustrus Sted, men
blev ikke arresteret. Den danske Militære Overlæge, Harry Hansen, er med
sin Søn forsvundet fra Haderslev. Ogsaa Kusk Andersen, Enghavevej, er
forsvundet fra Byen. Paa Kathedralskolen, der for Tiden findes paa Semi
nariet, eftersøgtes forgæves en Søn af Dyrlæge Futtrup, Vojens. Sagen mu
ligt Udløber af Ribe-Affæren. For Tyverier af Bildæk fra Tyskerne er an
holdt Vognmand Peter Jensen, Rangstrup, og Vulkanisør Aug. Johansen Han
sen, Haderslev.

Den 58 aarige Arbejdsmand Aug. Herman MUller, Lille Klingbjerg, Haders
lev, har dræbt sig selv med Rottegift, efter at han var blevet indkaldt
som tysk Soldat. Fire Sønner har meldt sig frivilligt som tyske Soldater,
men en af dem er under Orlov deserteret.

En tysk Desertør blev fanget paa Strøget i København 9.ds. om Aftenen.
Han var i Ildkamp med Gestapo, og under Kampen maatte en dansk Politipa
trouille søge Dækning. Folk paa Gaden stoppede Desertøren, da han kom lø
bende, idet man misforstod Situationen.

En Mand fra Somniers Vagtkorps - altsaa Schalburg-Sabotagevag~L - gik amok
i Dragørs Gader Natten til lO.Juni. Han skød efter alt levende. Bl.a.
forfulgte han fire skrigende Kvinder, som han beskød uden at ramme dem.
Helten blev ført til Kastellet i København.

Paa Møntmestervej truede en Gestapomand om Aftenen 9.ds. forbipasserende
med Pistol. En Reservepolitibetjent overmandede ham, men man maatte lade
ham gaa, da hans Papirer var i Orden.

I Vingaardsstræde truede 3 SS-Mænd samme Aften alt og alle med Pistoler.
Dansk Politi fangede dem og holdt dem op, til Gernersgadevagten kom. De
hævdede, at en Dame havde slaaet en af dem i Ansigtet, saa de havde hand
let i Nødværge. Senere paa Natten overfaldt en Mand en Kvinde paa Nørre
bro. Han hævdede, at man ikke kunde gøre ham noget for dette Voldtægts
forsøg, idet han var Gestapomand. Hans Papirer var dog stjaalet fra ham.
Gernersgadevagten førte ham til Dagmarhus, og siden er der ikke hørt no
get til Sagen.
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Sabotageforsøg imod AIS Vegamo, Nygaardsvej 49, blev opgivet Natten til
lO.ds., idet Vagten naaede at alarmere dansk Politi. Sabotørerne trak sig
derefter tilbage.

A/S Wodskou i Valdemarsgade fabrikerede Dynamolygter og elektriske Lamper
og havde Installationsarbejdet i de københavnske Skoler, ogsaa i dem, som
nu er tyske Kaserner Fabriken har iøvrigt ikke arbejdet for Tyskerne,
hævder Indehaverne.

Ruderne i Restauranten Aarhusgade 99, hvor tyske Marinere fra Frihavnen
holder til, knustes Natten til l0.ds.

Der er Tegn til tysk Interesse for Boksene i københavnske Banker.

Husk Hjemmefrontens Radio, der sender hver Aften omkring Bølgelængde 49,7
dansk Tid 19,30 og 21,30.

Der findes en amerikansk Film om Sabotage i Danmark. Den handler om en
Gruppe, som gaar i Land paa Sjælland, faar Kontakt med danske Patrioter
pg sprænger et Kraftværk. Bortset fra at Sabotagen foretages uden Hjælp
udefra, skal Filmen give et meget godt Indtryk af Undergrundsforholdene
i Danmark.

DEN ALLIEREDE OVERKOMMANDOS OPERATION-INSTRUCTION TIL DANMARK. A.:

Naar de allierede Styrker kommer for at befri deres Land, vil de gerne
kunne regne med Befolkningens Hjælp paa mange Omraader. Den bedste Hjælp,
der kan yder, er Oplysninger om Fjenden. Begynd derfor straks fra i Dag
med at studere Tyskernes Færden og gør det grundigt. Prøv at gøre op,
hvormange tyske Soldater, der er paa Egnen, tæl deres Køretøjer og noter,
hvad Slags, det er. Læg Mærke til dem, naar de kommer, og find ud af, i
hvilken Retning, de drager af Sted. Ogsaa Kendetegnene paa deres Biler
har Interesse, ligesom det er vigtigt at notere, hvilke Regimenter, Ba
tailloner eller Delinger, de tilhører. Studer deres Bevæbning og den Maa
de, hvorpaa de skaffer sig Forsyninger af Mad og Benzin. Læg især Mærke
til eventuelle større Troppebevægelser ogskriv det nøjagtige Tidspunkt
ned.

Det kan være værdifuldt, hvis De er i Stand til at iagttage Officererne,
især de overordnede, og de ledende Mænd blandt de civile Tyskere, saa De
senere kan beskrive dem eller genkende dem paa Ansigtstræk og Skikkelse.
Prøv at finde ud af, hvad de ledende tyske Officerer og Civile hedder.
Læg ogsaa Mærke til deres Vaner, hvornaar de kommer og gaar, og hvor de
plejer at gaa hen. Lær de tyske Officersgraders Kendetegn og Distinktio
ner at kende. Prøv at opdage, hvor Tyskerne har deres Forraad og Lagre af
Benzin, Ammunition og Levnedsmidler. Meget vigtigt er det at vide, hvor
Tyskerne har Hovedkvarter og SignalstationerSøg at faa Kendskab til,
hvornaar og ad hvilke Ruter, Tyskerne sender deres Ordonanser og under
søg, om de kører alene eller i Følge. Hold Udkig med alle Broer, Vandvær
ker, Gas- og Elektricitetsværker, hvis ødelæggelse vil betyde standsning
af Forsyningerne. Hold et vaagent øje med, om Tyskerne udlægger Landminer
eller forbereder Sprængninger eller andre ødelæggelser, og om de træffer
mistænkeilge Foranstaltninger, som kan tyde paa Anbringelser af Fælder.
Lad ikke nog&t som helst undslippe Deres Opmærksomhed. De Oplysninger, De
indhenter, bør sammenlignes med andres Iagttagelser, saa der kan dannes

(direkte Forts. afIV) et paalideligt Helhedsindtryk. Men vær for
sigtig til det yderste og meddel Dem ikke til nogen, som De ikke med ab
solut Sikkerhed ved, De kan stole paa. Saavidt det er gørligt, bør Obser—
vatører altid arbejde sammen to og to. Tro aldrig paa Rygter og lad ikke
Rygter gaa videre. Krydsforhør enhver, der kommer med Andenhaandsviden.
Vælg en Ordfører for hver lille samarbejdende Kreds. Han bør have Rede
paa alt, saa han kan være parat til at meddele sine Oplysninger til Offi
cererne fra de Allieredes Efterretningstjeneste. Vær fremfor alt taalmo
dige. Hold Deres Virksomhed strengt hemmelig, indtil der gives Signal.

Instruction B følger.

Finlands Skæbnetime er inde. Russernes Gennembrud er totalt. Panservogns—
Afdelinger er trængt 40 km frem i Retning mod Viborg. Finnerne har som
bekendt bogstavelig talt ingen Reserver. Man har forgæves anmodet Berlin
om Hjælp, men har end ikke faaet Svar. Man drage sine Sammenligninger med
Forhandlingerne, da der var Tale om Fred. Da lovede Berlin Finland Hjælp
og Forstærkning i allerstørste Udstrækning. Nu er den finske Front af se
kundær Betydning for den tyske Krigsførelse.

Fronten i Frankrig udvikles stadigt gunstigt for de Allierede. Valognes
er taget, Cherbourghalvøen næsten overskaaret, og de allierede Tropper
staar kun 10 km fra selve Byen Cherbourg~. Her er tre tyske Infanteridivi
sioner “allerede afskrevet af Føringen”. Om Undsætning kan der ikke være
Tale. Montebourg er omringet. Her venter en Infanteridivision paa sin
Skæbne. Panserkampene ved Bayeux. Caen trækker sig længere og længere ind
mod Landet. Det er lykkedes Tyskerne at faa Forstærkninger frem under u
hyre Tab. Tankene sendes med Jernbanen til Stationer fjernt fra Kampplad
sen og kører saa selv videre. Under den Del af Transporten mistede 902.
Panserregiment over Halvdelen af sine Tanks ved Luftangreb. Caen er opgi
vet. Her er 2l.tyske Panserdivision overladt til sin Skæbne med Ordre til
at holde ud til det sidste. Divisionen bruger gamle franske Tanks, der
skydes sønder og sammen. Det allierede Luftvaaben er uendeligt overle
gent. Flugkommando Paris har fra Invasionens Begyndelse til Søndag Kl 18
modtaget 42,000 Meldinger om indflyvende allierede Maskiner mod 1100 egne
Positionsmeldinger. De allierede Maskiner meldes nu kun i Grupper. Tre
Feltflyvepladser, indrettet af de Allierede, gør udmærket Fyldest. I Lø
bet af faa Dage ventes et Par rigtige Flyvepladser erobret. Alle Sygehuse
i Nordfrankrig, Belgien, Alsace-Lorraine, Vestmark og Baden rømmes for
civile Patienter.... Tyskerne venter ny Invasion i nær Fremtid. Recogno
sceringsfly har fastslaaet store Ophobninger af Fartøjer ved~ Englands
øst- og Sydøstkyst. Der er foretaget Landingsøvelser. Endnu en Invasion
ventes i Sydfrankrig. Meget store Styrker er samlet i Marokko.

Chefen for et tysk Pionerregiment, Oberst von Stodja, har været forsvun
det siden Februar. Det oplyses nu fra tysk Side, at han opholder sig i
England, og at han var ansvarlig for Bygningen af den Del af Atlanter
havsvolden, hvor Invasionen satte ind

De skærpede svenske Minespærringsforanstaltninger skyldes tilsvarende ty
ske Foranstaltninger i Samsøbælt, Kattegat og Skagerak. De 11 Fyr langs
den svenske Vestkyst vil blive slukket. Tyskerne forbereder Udkastning
af Drivminer i Storebælt i det øjeblik, en britisk Flaade staar Skagen
ind.

De spanske Myndigheder har forbudt spanske Skibe at besejle Ruten Bilbao—
Bayonne. Biscayen er fra spansk Side erklæret for Krigszone og farlig for
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Sejladsen.

Der er nu i Stockholm truffet Overenskomst mellem den amerikanske Repræ
sentant i Kuglelejespørgsmaalet, Griffith, og svenskelnstanser. Fremtidig
leverer Sverige for 420,000 Rmk. Kuglelejer til Tyskland om Maaneden mod
før for 1,250,000 Rmk. md. Overenskomsten forudsætter, at der ikke leve
res særlige Kuglelejer til Flyvemaskinemotorer-hidtil kom en Trediedel
fra Sverige.

SIDSTE: Schalburgkorpsets Terrorgruppe har Natten til Mandag føjet et nyt
Blad til sin Laurbærkrans. Det er lykkedes Gruppen at afbrænde Golfklub
bens Bygning paa Eriniitagesletten fuldstændigt. Skaden er betydelig, idet
en Mængde Golfrekvisitter gik med i Løbet.

I Instruktionen til ‘Nordjyllands Befolkning hedder det, at Kirkeklokke
Ringning betyder Evakuering. 7.ds. om Eftermiddagen kimede Kirkeklokkerne
i Hirtshals. Beboerne begyndte at bryde op. Nogle ældre Mennesker fik
Nervechock. Det viste sig, at man blot havde prøvet Klokken under en
Provstei nspekti on

Engelske Flyvere har over besatte franske Omraader bl.a. nedkastet Bure
med Brevduer. Paa Burene er klæbet Instruktion om, hvorledes Finderen
skal behandle Fundet, og hvad man ønsker, han skal sende Retur med Duer
ne. SLUT-

Paa• Ugedagen for Invasionen raser Kampene i Frankrig med stadigt stigende
Heftighed. De allierede trænger uophørligt frem overalt. Tidspunktet for
Cherbourghalvøens Isolering kan ikke være fjernt. At Churchill har besøgt
Brohovedet , viser, hvor stærkt de Allierede er i dette Frontafsnit. Iøv
rigt vilde Churchill have overværet selve Landgangen paa Invasionens før
ste Dag, men hans Plan strandede paa Medarbejdernes energiske Modstand.
De forreste allierede Tropper staar kun 8 km fra Halvøens Østkyst, saale
des at de tyske Tropper paa Nordspidsen kun har denne ganske smalle Kor
ridor til Tilbagetrækninger og Forsyninger. Om ingen af Delene kan der
blive Tale. Overkommandoen har forsøgt at sende Forstærkninger til Cher—
bourg, men de blev revet op undervejs. Cherbourg-Garnisonen har ni faaet
Ordre tfl at kæmpe til sidste Mand. Ved Caen forløber det mægtigePanser
slag stadig til Gunst for de Allierede, og SS Panserdivisionen “Das
Reich” er af Ronimel blevet sendt til Undsætning for den oprevne 21.Pan—
serdivision. Ved Bayeux maa de tyske Pansergrenaderer nu kæmpe som Infan
terister, idet deres Afdelinger ikke længere udgør nogen Helhed. Afdelin
ger, som er blevet sendt i Ilden, blev kastet tilbage til Saint Lo med
Kompagnierne decimerede til 70-80 Mänd. Syd for Narfleur paa Normanner
halvøens nordøstligste Spids har de Allierede landsat storem nye Panser
forstærkninger. Den samlede Kystlinie, som holdes besat af de Allierede,
er nu over 90 km lang.

De tyske Tab i Italien opgøres nu fra tysk Side til 85,000 Mand. Tilbage
toget foregaar mer e og mere kaotisk for hver Dag, som gaar. Endnu en Di
vision er af ~K esselring blevet ofret i et sidste Forsøg paa at standse
General Alexander og skaffe Tid til at etablere Forsvarslinjen Pisa-Rimi—
ni. Det var den 356.Infanteridivision, som blev hentet ned fra Livorno og
kastet ind i Kampene mellem Viterbo og Firenze. Divisionen blev revet
fuldstændigt op. Kesselring har hentet endnu to Reservedivisioner til
Fortropperne fra sin Hovedforsvarslinie. Deres Skæbne synes sikker.

For første Gang siden Invasionen var der i Morges og i Formiddags Over
flyvriinger af betydeligt Omfang her i Landet. Fyn og store Dele af Sjæl
land omtrent indtil København blev overfløjet. Man regner med Dagangreb
paa Berlin.

Især til Søs spores i Øjeblikket stærk tysk Aktivitet. Hovedparten af den
tyske Flaade befinder sig stadig i Østersøen, men bevæger sig. I Gaar gik
ikke mindre end 13 tyske Ubaade op gennem Øresund, ledsaget! af 6 Mine
strygere og Forsyningsskibe. Ogsaa i Storebælt eriagttaget omfattende ty
ske Transporter nordpaa. Man regner med, at Tyskerne vil forsøge tibaads
angreb i Nordatlanten og Nordsøen.

Det forløbne Døgn har været usædvanligt roligt i Danmark, der er, for
første Gang i lange Tider, ikke vigtige Begivenheder at melde. Informa
tionen bliver derfor kort i Dag, en Del Stof vil blive samlet op senere
- det gælder bl.a. en Del Provinsrapporter.

Der har i Formiddag været et Hold up paa en Damper ved Islands Brygge.
Enkeithederne er endnu uopklarede.

Under Forsøg paa at arresteret en københavnsk Forretningsmand har Gesta
po sat en Rekord i Gidseltagning, som bliver vanskelig at slaa - man tog
et 10 Maaneder gammelt Barn som GidseH Barnets Moder, der var alene i
Lejligheden, flygtede gennem et Vindue, da Gestapo trængte ind, og hun
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slap bort. Faderen blev advaret. Gestapo placerede saa en Del Folk i Lej
ligheden med Ordre til at vente. Da Naboer bad om at maatte faa Barnet i
Pleje, blev der svaret, at det skulde de ikke bryde sig om - Moderen kom
nok før eller senere. Med det sultne og grædende Barn i Pant ventede Ge
stapofolkene saa, til de selv blev sultne. Mens de var paa en Restaurant
i Nærheden, lykkedes det at fjerne Barnet, der nu befinder sig i god Be
hold hos sin Mor.

Som et Eksempel paa den svækkede tyske Disciplin skal anføres følgende
to autentiske Beretninger : I Begyndelsen af Feittoget mod øst blev en
dansk Frivillig overrasket i Ægtyveri. Han havde i et polsk Hønsehus ta
get to Æg. Han idønites 1 Aars Fængsel ved Krigsret. Forleden rykkede Ty
skere ind paa en Gaard ved Vejle. Gaardens Ejer slagtede to Svin til Gæ
sterne, ofrede Sengetøj til Officererne, og opførte sig i det hele taget
saa velvilligt, som man desværre ret ofte ser det i Jylland. Da Tyskerne
drog af Gaarde, havde de ikke destomindre slagtet alt Gaardens Fjerkræ -

Høns, Gæs, Ænder og Kalkuner. Der var ikke betalt en rød øre for det.
Gaardejeren er totalt kureret.

Den tyske Værnemagt i Holstebro og et Omraade af Nordvestjylland forbere
der en ny Forsyningsordning med Brød. Hidtil har Arbejdernes Fællesbageri
i Holstebro leveret ca en Trediedel af det paagældende Omraades Brødfor
syning. De resterende to Trediedele er kommet fra Aarhus og Odense. Nu
har man imidlertid fra tysk Side henvendt sig til Fællesbageriet i Hol
stebro og anmodet det om at overtage en større Part af Forsyningerne med
den Begrundelse, at der forelaa Mulighed for, at Omraadet blev afskaaret
fra Forsyningerne fra Odense og Aarhus. Fællesbageriet har afslaaet, og
der synes ikke at ville blive lagt yderligere Pres. Til Gengæld har Vær—
nemagten entreret med en aarhusiansk Bagermester, hvis Virksomhed blev
bombet fornylig. Han flytter nu til Holstebro og overtager en tidligere
Brødfabri k.

To tyske Soldater gik i Aftes amok i Holmbladsgade 106, da man nægtede at
servere mere Spiritus for dem. De skød gennem Vinduet. Da den ene Tysker
under en opstaaet Tumult faldt om paa Gaden, afvæbnede to tililende Mænd
ham. Bagefter savnede man Pistolen, ogden er ikke siden fundet.

Under Optøjer i Esbjerg Mandag mellem Frikorpsfolk og unge Danske har en
Frikorpsmand saaret en ung Mand i Armen med et Skud.

Der erindres om, at Bøger, Blade og andet Materiale maa afleveres til 0-
versendelse.

Værnemagten har ribbet Kasernen i Næstved for Jernsenge.

Lensgreve Bent Holstein, som frygter for sit Liv, har nu faaet egen Vagt
paa Holsteinborg.

Aftenbiadets tyskvenlige Medarbejder Kirsten Krumbach, der har været Vær—
nemagtens Officerer huld, har deklareret sin Forlovelse med Legationsraad
Schøn.ved det danske Gesandtskab i Berlin. Det var paa Kristen Krumbachs
Værelse, Drabet paa Carl Henrik Clemmensen i sin Tid blev besluttet, idet
Morderne, Søren Kam, Flemming Helweg Larsen og en tredje Frikorpsmand,
hvis Navn kun kendes af en meget snæver Kreds, deltog i et Selskab hos
hos hende sammen med Spionen Viggo Jensen.

En lille tysk Opelvogn, WH 878299, paakørte Søndag Aften i Bremerholm
krydset en ældre Cyklist, som kvæstedes. Vognens Bremsespor var paa over
20 Meter. Det er almindeligt, at tyske Biler benytter Strøget som Vædde
løbsbane, og det er blevet endnu værre, efter at Taxabilerne er forsvun
det fra Gaderne.

DEN ALLIEREDES OVERKOMMANDOS OPERATION INSTRUCTION B : Vejledningen i Dag
handler om, hvor vigtigt det er, at enhver har nøje Kendskab til sin Egn.
Det gælder saavel Byboerne som Landboerne. De Allieredes Styrker vil til
Stadighed have Brug for Oplysninger og ofte ogsaa for stedkendte Folk,
der kan vise Vej. Det er en Sag af største Vigtighed, at de Oplysninger,
der gives, er absolut nøjagtige, og at de, der paatager sig at vise Vej,
kender Veje og Stier lige godt ved Nat som ved Dag. Her skal gives nogle
Eksempler paa Spørgsmaal, som De meget vel kan blive stillet overfor. De
fleste af Spørgsmaalene dennegang retter sig maaske nærmest til Folk paa
Landet. Det første gælder Vejene paa Deres Hjemegn. Hvor mange Veje fører
til Byen eller Landsbyen? Er nogle af Vejene spærret ? og hvis det er
Tilfældet, findes der saa en Omkørseisvej? Hvis Hovedvejene er ubrugeli
ge, er der saa andre, fremkommelige Veje? Kan Markerne passeres af et al
mindeligt Køretøj? De næste Spørgsmaal drejer sig om Skovene. Er der no
gen Skov i Nærheden, stor eller lille ? Er der nylig fældet Skov i Deres
Nabolag? Er der tæt Underskov, eller er det muligt med Omhu at skjule en
Militærtransport i Skoven? Er der Stier eller Skovveje, og er de farbare
for almindelige Biler? Endvidere kan der ventes Spørgsmaal om Aaer og an
dre Vandløb. Hvor dybt er Vandet? Er Bunden mudret, er Bredderne stejle?
Der ønskes sikkert Oplysninger om Broer. Er de stærke nok til at bære
selv de tungeste Lastbiler? Eller er der Vadesteder, som Biler eller
Traktorer kan passere? Hvis der findes Jernbanebroer, ved De saa, om de
er bygget af Mursten, Beton eller Staal? Ogsaa Oplysninger om Garager og
Køretøjer er ønskelige, og meget vigtigt er Spørgsmaalet om, hvor der
findes aabne Pladser, hvor Flyvemaskiner kan lande. Ethvert jævnt Areal
unden Forhindringer, og som maaler mindst 400 m i Længden, er af Betyd
ning i den Forbindelse, med mindre—læg Mærke til det— med mindre der ik
ke er høje Forhindringer, som f.Eks. Træer paa den Side af Arealet, hvor
fra en Flyvemaskine maatte tænkes at lande. Det vil i Reglen være den Si
de, der er modsat det fremherskende Vindhjørne. De sidste Spørgsmaal gæl
der Højdepunkter og andre Steder, hvorfra man kan holde øje med vigtige
Vejstrækninger. Dan smaa Studiegrupper, udviki deres Kendska~. øv Dem i
hurtige, korte og nøjagtige Svar. SLUT.
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Som meddelt i Information i Referater af Einar Jørgensen. Mødet paa Røde
Vejrmølle Kro og DNSAPS Ledermøde i Fredericia med Deltagelse af 350 Di
strikts- og Herredsledere, er der udbrudt en bitter Broderstrif i den
hensygnende danske Nazibevægelse, som siden Presseattache Meissners og
Gesandt Renthe Finks Afrejse ikke har haft tilstrækkelig Bevaagenhed til
at kunne leve. Schalburgkorpset og Einar Jørgensen med en Oppositions
gruppe har erklæret det “gamle” Parti med Førerraadet under C 0 Jørgensen
Krig paa Kniven.

Hvis nogen skulde have næret Tvivl om denne Broderstrids Eksistens eller
den Kendsgerning, at Mordene paa kendte danske Mænd og Sprængningerne af
Stormagasiner, Restauranter o.s.v. foretages af Schalburgkorpset i direk
te Forstaaelse med Dagmarhus, vil de kunne finde Bekræftelse i følgende
autentiske Citater fra en Skrivelse, som Storkøbenhavns Syssels Propagan
da-Afdeling har udsendt til alle Fritz Clausen-tro Nazister i disse Dage.
Især paa Landet, hvor det kniber paa at holde Rede paa Schalburgtage og
Sabotage, og hvor LS-Folkenes Fraterniseringmed Nazismen har gjort det
svært for mange at tro paa, at de groveste Forbrydelser i Danrnark virke
lig sker efter Ordre fra Naziledere, vil Propagandaafdelingens Bulletin
være sund Læsning.

I Skrivelsen siges det, at Tiden nu er inde til at løfte Sløret for den
sidste Tids partipolitiske Begivenheder og at bringe den nødvendige.Kla—
ring ud til Medlemmerne. Forhold, som vi ikkeer Herre over, har hidtil
stillet sig hindrende. At denne Tid er blevet benyttet til at beskylde
Ledelsen før-Slaphed o.s.v. af Brushoveder og Provokatører, er ikke til
at undre sig over. Mere at beklage er, at Nerverne synes at svigte paa en
Del af vore gamle Partikammerater. De er ved at gaa amok og stiler direk
te hen imod en Borgerkrig og gaar herved først og fremmest vore Fjenders
Ærinde. Den Nationalsocialist, der i Dag ikke vil ùnderkaste sig Ledel
sens Føring, men lytter til Raabet om Aktivisering, om Gengældelse, om
Mod-Terror, eller hvad Fraser, der nu benyttes, han gaar London- og Mos
kva-Folkenes Ærinde, han stræber direkte hen imod den Borgerkrig, som er
disse europafjendtlige Kredses lønlige Haab

Efter Valget 1943 stod det klart for os, at vi for Tiden ikke var i
Stand til at overtage Magten. Dette stod ogsaa den herværende tyske Re
præsentation klart. Det, der er det afgørende for Tyskland er at vinde
Krigen. En Udvikling her i Landet, som direkte eller indirekte kunde ska
de dette Formaal, maatte mannødvendigvis søge at hindre. Ty~kland var y
dermere inde i en Nedgangsperiode paa Fronterne. Man var kommet for langt
ind i Rusland, man havde undervurderet Sovjets indre Styrke, man havde
oplevet Stalingradkatastrofen. De besatte Lande bandt store Troppestyr
ker. Englands og særligt Amerikas Krigspotentiel steg fra Dag til Dag. Da
Luftkrigen stadig blev intensiveret, kunde man se hen til den Dag, da
denne vilde blive en virkelig Fare for Tysklands Produktion. Man maatte
altsaa til at konsolidere sig. Som et Led i denne Konsolidering maa vi
se den Henvendelse til Partiet om at gaa stille med Dørene, hvilket jo
medførte, at Stabskontorerne blev nedlagte, at vore Initialer blev fjer
net fra vore Facader. Det blev henstillet til os ikke at gaa med Partiem—
blen offentligt, ikke at bruge vor danske national—socialistiske Hilsen,
afholde os fra Demonstrationsmøder, Marcher gennem Byen etc. Grunden til
denne for os saa beklagelige Udvikling laa lige for. De forskellige Pro
duktionsk-ilder, der stod til Tysklands Raadighed udenfor Hjemlandet,
maatte arbejde for fuld Kraft, ingtet maatte kunne virke forsinkende paa
denne Produktion. Kunde Tyskland faa den danske Befolkning, incl. ge_o
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(Fortsættelse):(Paranteserne er Red.s Bemærkninger)

vernationa~t_o~h~4e~e_og Jøderne ti i ~t_a~b~j~e_fgr2 ~t_Kri gen kunde -

vindes, var det godt,~Alter var gg_e~ man ~ere~t_
til at ofre den danske Nationalsocialisme, hvis den ikke forstaar Tidens
~r~v_o~~ der nødvendigg~orde dette~

Den Dag tog Løgnen og Sladderen fat. Da gik Bagvaskelsen fra
Mand til Mand og Partiføreren og Partiets ledende Mænd. Saa forlangte
man, at Frits Clausen skulde rense sig, og da han ikke fandt Anledning
til en Gang om Ugen at staa frem for Partiet og udtale, at han virkelig
havde gjort de stygge Ting, han blev beskyldt for, ja, saa meldte man sig
ud, man løb fra sit Løfte. Man glemte de Frivillige fra vore Rækker, man
selv havde været med til at hylde ved deres Afrejse, man glemte dem, der
paa østfronten kæmper for din og min og hele Danmarks Sag. Man løb selv
som en Hare Denne Løgnekampagne har nu fældet Frits Clausen. Denne
Mand har givet op, ikke saa meget paa Grund af hans Fjenders, Jødernes
og de unationale Elementers gemene Løgnekampagne, men nok saa meget, for
di mange af hans Partikammerater viste sig at være for svage. De var ikke
National—Socialister, de var kun Opportunister. Sandheden om de kære Ud
meldere var, at de følte, at de var kommet for langt ud, de var hoppet
paa Bussen for tidligt, de gik over til at blive neutrale.

Videre skildrer Brevet Udrensningen i Partiet, den 29.August og de Van
skeligheder, den bragte for Nazismen i Danmark, Frits Clausens Afrejse
til Fronten (han kom som bekendt kun til Berlin. Red.) og Oprettelsen af
Schalburg—Korpset. Det siges herom: I September blev en Del af DNSAPs Le
dere inviteret til et orienterende Møde i Schalburgkorpset, hvor først
Kommandør Martinsen talte om den militære Afdeling, der nu skulde skabes,
og som skulde være en Afløser af den likviderede danske Hær. Han bad os
være ham behjælpelig med at udtage disse Folk gennem vor Organisation,
undersøge de Folks moralske Habitus, saaledes at det blev et Elitekorps,
der blev skabt. Det lød smukt og rigtigt, men var desværre heller ikke
andet end Ord, og vi behøver vel ikke at anføre, at Partiet ikke har no
get moralsk Ansvar for Korpsets Medlemmer. Saa talte Kaptajn Sommer, der
skulde være Leder af den saakaldte Gruppe 2. Han talte om, at nu skulde
alle danske National—Socialister bevæbnes, og naar vore hjemlige Bolche—
viker skød med Pistoler og Geværer, ja, saa skulde vi skyde med Maskinge
værer og Kanoner. Vi skulde nu til at skrive nationalsocialistiske Artik
ler i alle Landets Blade, vi skulde beherske den danske Radio, ja, vi
skulde mange Ting. Det var en rosenrød Tid, han malede for os, og vi var
vist alle glade, da han gik hjem () Da Partiets Ledelse var af den An
skuelse, at man maatte have visse Retningslinjer for Schalburgkorpset med
Hensyn til, hvad vore Medlemmer forpligtede sig til ved Indmeldelsen,
fandt der en Samtale Sted paa Sysselkontoret mellem Kaptajn Sommer og
Kaptajn Johansen, og man blev enige om, hvilke Pligter, man indgik til
og andre nødvendige Aftaler. Der skete imidlertid intet. Efter tre Ugers
Forløb rykkede vi Gang paa Gang, men uden Resultat. Vi hørte overhovedet
intet fra den Side, førend det blev meddelt, at Kaptajn Sommer, grundet
paa formentlig Uoverensstemmelse havde forladt Schalburgkorpset(Han fandt
tilbage igen, men oprettede i Selvstændighedsperioden det saakaldte som
nierske Korps, der har Sabotagevagt i Arbejdstiden og Røverier som Specia
le i Fritiden) ... Derimod saa vi nogle Optagelsesformularer, hvor man
skrev under paa Troskab til Døden. Dette var ikke Vilkaar, vi kunde byde
vore Medlemmer, og derfor var Forudsætningerne for Frits Clausens Hen-
stilling om Iiidtrædelse i Korpset bortfaldet.... tro derfor ikke, at

14.Juni 1944 INFORMATION NR. 198 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR.162.
(Fortsættelse)
Frits Clausen var uvidende om Raadets Dispositioner, hverken med Hensyn
til Schalburgkorpset, eller da Partiet blev befriet for Bryld’erne, tykke
Tom (Fædrelandets Direktør) eller Hr Wodschou (den noksom kendte Frikorps
—Kaptajn, der gjorde sig bekendt ved Kørsel i beruset Tilstand).

Skrivelsen harxellerer derefter over Einar Jørgensens og Schalburgkorp
sets Forsøg paa nu i Foraaret at samle Landets 200,000 Nationalsociali
ster (Bladet “Fædrelandet” har siger og skriver 1800 Abonnenter, Friek
semplarer medregnet). Det siges videre: “Det første Udslag af denne Sam
lingstanke var, at man tog ned til Korsør og flyttede de to Myrdede
(Stikker-/Egteparret Fischer) ud af de Kister, som DNSAP Vester Syssel
havde købt, og over i nogle meget fine Kister til 800 Kr Stykket, som
Schalburgkorpset havde købt Hvordan er det nu med disse 200,000 Na
tional-Socialister. Hvorfor er de da ikke samlede i Schalburgkorpset nu,
dette Korps med de ubegrænsede Midler, den største Bygning i Landet, og
alle disse udmærkede Ledere, hvoraf en stor Del er udtraadt af DNSAo,
fordi deres Evner ikke rigtigt kunde komme til Udfoldelse i dette lille
Parti. Hvorfor er Resultatet efter 9 Maaneders energisk Arbejde kun saa
ringe. Hvorfor ~rd~t militære Korps ,d~rs~u1de~
~a~s~e~Hærkunca 5OQ Mand,~ ~ere_epdt9~
er? Hvorfor er Landstormen ikke mere endet Par Hundrede Stykker, hvoraf
endda ~O_pÇte~ DNSAP FolkHvorfoe~Organisa
tion~ kkeen Magtfaktoraf Rang? Ja, Hvorfor? Fordi alle disse National-
Socialister ikke eksisterer for Tiden. De har trukket sig tilbage, de er
blevet neutrale, og disse Mennesker kommer ikke ud af Busken førend den
udenrigspolitiske Situation er blevet ændret betydeligt i Tysklands Fa
vør. Det er et Faktum, vi er for Tiden Tordenskjolds Soldater om igen....

Efter at Partiets tilbageblevne Medlemmer er opgjort til 20,000-25,000
(givetvis vildt overdrevet) siges det, at Schalburgkorpset ikke har kun
net overtale nogen til at gaa ind, det være sig udenforstaaende fra de
smaa Partier eller fra de af DNSAP i “tusindvis” udtraadte Medlemmer. De
har ikke været i Stand til at kunne samle ret mange flere end det lønne
de Personale. Det er Grunden til, at de forsøger at splitte DNSAP, thi
de haaber paa Ruinerne af dette Parti at kunne faa en Del Medlemmer, for
paa den Maade i den ellevte Time at kunne dokumentere deres Eksistensbe—
retti gel se.

Skrivelsen opresumerer de Krav, Partiet maatte stille til Schalburgkorp
set med særlig Understregning af, at der niaatte skabes Sikkérhed for, at
de Metoder, som af Korpset anvendtes var foreneligt med Partiets ønske om
“ad Respektens Vej at vinde det danske Folk for den national-socialisti
ske Ide” (det kunde vare et Par Dage) Man maatte kræve Loyalitet og Ga
ranti for, at der kun blev optaget ustraffede Personer. For at naa til en
Ordning deltog Korpsets Chef, KB Martinsen i det udvidede Partiraadsmøde
l4.April i Aar. Man naaede ikke til Enighed, men afsluttede Overenskomst
om at arbejde uafhængigt mod samme Maal. Martinsen gav uopfordret Haand
slag til CO Jørgensen paa denne Overenskomst, som Korpset straks brød.

Skrivelsen refererer derefter en Række Møder for at vise, hvordan Korp
set har optraadt overfor Partiet i Samarbejde med Oppositionslederen Ej
nar Jørgensen (Købmanden fra Glostrup). Paa et Møde 3.April blev det til
ladt Ejnar Jørgensen at tale “af Hensyn til Mødedeltagernes Sikkerhed,
da der blandt de med Ejnar Jørgensen opmødte Urostiftere var bevæbnede
og delvis berusede Personer”. Der blev ved Mødets Slutning udtalt den
største Foragt for Ejnar Jørgensenbl.a. af hans gamle SA Kammerater, som
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i tidligere Aar trofast har beskyttet ham under hans Møder”. Derefter var
Mødet i Røde Vejrmølle Kro, og Referatet blev trykt og uddelt af Schal
burgkorpset (refereret i mf.
l4.Maj mødtes man paa Schalburgkasernen i RingstedDet oplyses, at Schal
burgkorpset paa Forhaand havde planlagt Mødets ødelæggelse, og at det ud
artede til Raaben og Skrigen. KB Martinsen gav sit Bidrag til, at Mødet
udartede til et Skandalemøde. For at understrege den forberedte og prak
tiserede Mødeterror var opmarcheret et Par Kompagnier af Korpset, som ø
jensynligt efter højere Ordre og paa Kommando af et Par Underbefalings
mænd taktfast gav deres Bifald til kende overfor Angrebet paa Partiet og
dets Ledere. Samme Dag holdt Ejnar Jørgensen Møde i Maribo. Mødet karak
teriseres som et Oprørsmøde. Der deltog Schalburgkorpsets Musikkorps og
13 andre. Men Ejnar Jørgensen trængte ind i Syslets Møde i samme By, er
klærede Syssellederen for afsat, og Mødedeltagerne udtrykte derefter de
res Foragt for Jørgensen og forlod Mødet. Schalburgkorpsets Propagandale
der fremsatte personlige Trusler mod Syssellederen (Jovist er de gode
Venner~)

l9.Maj var der Møde i Schalburgkorpsets Hovedkvarter. Hele Salen rundt
var der opstillet pistol- og maskinpistolbevæbnede Mænd. Enhver Form for
Opposition var paa Forhaand udelukket af Hensyn til den personlige Sik
kerhed. En væsentlig Del af Mødedeltagerne havde intet med Partiet at gø
re, men ved tog alligevel Indgreb i DNSAPs interne Anliggender.

Skrivelsen oplyser videre, at Schalburgkorpset huser straffede Personer
og Folk, som er løbet fra Aandssvageanstalter, og nævner et kraftigt For—
lydende om, at hele Korpset har været paa SS-Session og nu er underkastet
SSs Love. Det vil sige, at det er et tysk Korps, og det skal fastgarniso
neres i Ringsted. Om Landstormen hedder det, at deri ikke er permanent be
væbnet, men først skal hente sine Vaaben i Tilfælde af Uro (den skal be
skytte Partimedlemmer), og der er næppe Ammunition til Sommerens øvelses
skydninger.
Mod ~epgl1tjs~e_M~r~ paa Nationalsoci~lister (hviike?1 ~r_d~ro~ bekendt
intet~ hvorimod det med den ~f_Kgrp
setproklamerede Ierr9rpo1i~i~ snarere maa befr~gtes, at der i ~t~d~tk~n
~~ Det op
lyses, at Schalburgkorpsets Detektiver (?~3 har foretaget en Husundersø
gelse paa DNSAPs københavnske Sysselkontor for at fastslaa, om en Smøde—
skrivelse om Einar Jørgensen var skrevet paa Kontorets Skrivemaskiner, og
at man har protesteret overfor Dr.Best imod denne Ulovlighed. Man bestri—
der, trods Detektivernes Resultat, at man har skrevet Skrivelsen. Parti
ets Ledelse har fremsat Anmodning om, at Sagen maa blive undersøgt af Ge
stapo. (Vist er man Danskere)

I Skrivelsen beskyldes Korpset for at drive Politik, bevidst at nedbryde
Partidisciplinen i DNSAP, og for følgende:

“Schalburgkorpset er under Parolen “Terror skal mødes. med Modterror, det
danske Folk skal lære at frygte og hade os” gaaet over til Metoder over
for det danske Folk, som Partiet ikke kan billige, og som med det Had,
der allerede gør sig gældende overfor Korpset, vil gøre ethvert Arbejde
i det danske Folk umuligt for Partiet i Fremtiden, saafremt det træder i
Samarbejde med Korpset.~der skulde i
hvert Fald føl~e3 Mand efter den myrdede Kammerat Berthelsen (Stikkeren,
som dræbtes i Frederiksber9 AlJe_u~d~rF9r~ø~ paa~
rejse) DNSAP kan aldrig støtte en Organisation, der i sit Program har - -
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IerrorTord1 ~d~n_d~rror ~tf~ayi9e_sjg ubetingede ~Kr~vo!~, at Forbrydel
ser mod vore Kammerater skal straffes med Liv for Liv, men det skal ske
ad lovformelig Vej”.

Skrivelsen slutter: “Der er ved Schalburgkorpsets Brud paa den afsluttede
Overenskomst givet Bevis for, at et loyalt Samarbejde med dette Korps er
umulig. Der er ved Førertinget i Fredericia givet detaillerede Meddelel—
der (tilstillet kompetent Myndighed) ((tysk~)) om, at der i Schalburg
korpset optages Personer, der unddrager sig de af Myndighederne idømte
straffe, samt at der i Korpset er optaget Personer, der staar under
Aandssvageforsorgen. Det er ikke Partiets ønske, at saadanne Personer
skal danne Kærnen i en fremtidig dansk Hær eller med Vaaben i Haand skal
slippes ud i det danske Folk”

Herefter er der øjensynligt ført Bevis for, at Tyskerne i øjeblikket
støtter sig til Kredse, der er endnu ringere end de danske National-So
cialister: Det bør dog ikke glemmes, at samtlige Schalburgkorpsets Lede
re er danske Nazister af forskellige Afskygninger, og at de øverste Che
fer er DNSAPs egne forgudede “Frikorpshelte”.

DAGLIGT LIV I DANMARK:

Paa en Gaard ved Tranum Strand pr Brovst’ nær Thistedhar fire tyske Solda
ter plyndret et Landmandshjem og behandlet en 14 aarig Pige, som var ale
ne hjemme, groft uterligt. - 2 berusede, civilklædte Tyskere terrorisere
de 11/16 “Bellevue” i Studiestræde. Da man ikke vilde servere for dem,
skød den ene i Loftet og sagde til Tjeneren “Kan du give igen paa den? -

I Czardas truede Direktøren for Nordwerk samme Aften med Pistol. Gerners
gadevagten kom til, men da Tyskerne saa, hvem det var, lod de ham gaa -

Beruset tysk Mariner i Selskab med andre berusede Marinere og berusede
Kvinder affyrede Skud udenfor Palace Hotel. Ingen saarede — 4 Gestapomænd
ødelagde en Dør i “Gold Digger” uden anden Foranledning, end at den var
laaset. Da Værten forlangte Erstatning, trak den ene Pistol - SS Folk i
Kristianiagade skød om Natten efter Politibetjente, men ramte ikke - Rus
siske Soldater har i en Plantage nær Frederikshavn overfaldet en Smed og
hans Kone. De tvang med Vaaben Smeden bort, og ville overfalde Konen, men
da Smeden blev staaende i nogen Afstand, opgav de til sidst deres Plan -

En russisk Soldat skød 10/6 efter en Husmand, der ved en Færdelsesulykke
var tørnet imod ham paa Cykle. Han ramte ikke - l2.ds. anholdtes beruset
tysk Soldat i Bremerholm, 2 berusede SS Mænd i Tosca, beruse~ tysk Soldat
paa Kgs. Nytorv, beruset SS Mand paa Raadhuspladsen og den tidligere om
talte berusede Tysker i Holmbladsgade.

Ved Sabotage er totalt ødelagt Elementkulfabriken Lyngbyvej 447 A i Gen
tofte. Den lavede Tørelementer til Tyskerne via Hovedfirmaet Hellesens
Enke. To Bomber sprængt Virkosmheden. Skønt Forpagteren, Fabrikant Jacob
sen, forud havde faaet at vide, at der var to Bomber, løb han i Forvir
ring ind i Ruinerne efter første Eksplosion, men slap uskadt fra den an
den. Ingen Mennesker kom noget til. Ligeledes ved Sabotage er der ødelagt
en Del tyske Tryksager i Bogtrykkerfirmaet Sjodt & Weiss i Kolding.

Tyskerne betragter Sabotagen mod Bilværkstedet i Odense, hvor to Sabota
gevagter dræbtes, som et dansk Anliggende, og det faar derfor ikke Føl
ger. Derimod er der Spærretid i Svendborg efter ødelæggelsen af fire ty
ske Minestrygere.
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Det omtalte hold up ved Islands Brygge fandt Sted ombord paa øKs Manschu
ria. Styrmand og Maskinmester blev frarøvet Pistoler.

Artillerigeneral Kryssings Besøg i København har privat Karakter. Han har
nu mistet to Sønner paa østfronten, og hans Hustru er af den Grund ind
lagt paa et Sindssygehospital.

Speciel Advarsel til Sønderborg: Arne Pelter, Lærer ved Sct Jørgens Sko
le i Sønderborg har Forbindelse med Direktør Knudsen. d.vs. Oberleutnant
Bluhme ved Kontraspionagen i Aarhus . Har antagelig været Stikker ved en
Del Anholdelser i Byen

Sabotørerne, som forleden havde Uheld med 17 Bomber, der ikke eksplodere
de hos Petersen & Wraaei Heimdalsgade, gjorde i Nat deres Arbejde fær
digt. Arbejderne blev holdt op af 25-30 stærkt bevæbnede Mænd, som førte
dem til Tagensvej. Kort efter lød et Fløjtesignal, og umiddelbart efter
sprang hele Fabriken i Luften, ødelæggelsen er total. Arbejderne har er
klæret, at de ikke vil kunne genkende nogen af Sabotørerne.

Amtmand Refslund Thomsen ventes løsladt.
Der er bebudet tyske Modforslag i Politisagen, men de foreligger ikke.

Om Sabotagen i Odense hos H K Ps i Holm Jensens Garageanlæg kan yderlige
re oplyses, at Sabotørerne tilkaldte Elektricitetsværkets Folk til en op-
digtet Skade, holdt dem op, tog deres Uniformer og saaledes forklædt gik
ind i Garageanlæget. Den i den officielle tyske Meddelelse omtalte anden
Sabotage var rettet mod et Garageanlæg med 5 tyske Biler paa Nyborgvej.

Arresteret af Gestapo: Kaptajn Emil Lassen fra Finlandshjælpen, og KUerne
Kjeld Høyer, Herluf LUtken og Herlud Vagn Nielsen.

Særmeldinger: “Hilsen til Bertil, Tryggve, Lydia, Mathias, Bruno og Agnes.
“Hilsen til Svend, Valdemar og Gabrielle fra Farmaceuten”
“Tak for Hilsnerne til Harald, Holger og Inger”.

INVASIONEN: Kampene i Frankrig er i det sidste Døgn gaaet ind i en ny og
for Tyskland uheldig Fase. De tyske Tropper har maattet rømme øen Jersey,
der nu kan blive britisk “Hangarskib”. Man mener, at ogsaa Guernsey, Serq
og de øvrige Kanaløer vil blive rømmet, hvis det ikke allerede er sket.
Besætningen paa Jersey, 319. Infanteridivision, blev sejlet over til den
normanniske Halvø paa meget smaa Skibe og Baade. Det menes, at nogle af
de gamle, danske Torpedobaade deltog i Evakueringen. Pionertropper blev,
forsaavidt de overlevede Transporten, sendt til Cherbourg for at hjælpe
med til de omfattende Sprængninger af Havneanlæget, som Tyskerne har sat
i Gang. Ved Caenhar de Allierede opnaaet et Gennembrud mod øst. De staar
nu 13 km øst for Byen paa østsiden af Ornemundingen. Grunden til Gennem
brudet var, at den tyske Ledelse dirigerede 17. SS-Division fra Caenaf
snittet til Carentan, og de Allierede slog straks ind i det Hul, som op
stod. Stødretningen ved Carentan er stik Syd. Gaumont 15 km øst for Saint
Lo og 30 km fra Kysten er erobret. Stødet føres mod Vire en Snes km læn
gere inde. De styrker, der gaar mod Normannerkystens Vestside er 6 km fra
Stranden. Tilbagetogsvejen fra Cherbourg er blevet 2 km smallere. Derher
sker Ammunitionsmangel i Cherbourg. Kommandanten har givet Spareordre.
Der maa ikke skydes paa lavtflyvende Flyvemaskiner, med mindre Nedskyd—

ning er sikker. Det betragtes som Sabotage “at benytte 800 Skud mod et
Par lavtflyvende Mustangmaskiner” hedder det i en Dagsbefaling. Det har
vakt pinlig Opmærksomhed i tyske Militærkredse, at SS Panserdivision Hit
ler Jugend, der har lidt store Nederlag ved Carentan, kommanderes af en
HauptsturmfUhrer, noget højst usædvanligt. Det viser sig at være Ribben
trops Søn, der paa Grund af Slægtskabet har faaet denne usædvanlige Kom
mandopost. Wilhelmsstrasse dementerer engelsk.amerikanske Meldinger om
kvindelige Skarpskytter i Normandiet, men siger, at det er muligt, at
Kvinder fra Hjælpetjenesten har grebet til Vaaben for at forsvare sig,
f.Eks i en omringet Bunker. Man savner 316 Hjælpetjeneste-Kvinder fra
Nordfrankrig. De franske Partisaner arbejder nu saa kraftigt, at tyske
Officerer ikke længere kan færdes alene. De overfaldes af Partisaner, som
stjæler Uniformerne, giver falske Ordrer og bringer Forvirring i Rækker
ne.

Det har vakt stor Opsigt i den tyske Civilbefoikning, at de Allierede er
i Stand til at gennemføre Luftangreb mod Tyskland samtidig med Frontkam
pene

Russerne har aabnet nye Angreb paa to Steder aføstfronten, ved Ishavet
og ved Narva. Der er ikke udsendt officielle Meldinger endnu. Paa Nord-
fronten kæmpes der ved Lissafloden, men der er muligt kun Tale om et For
søg paa at binde General Dietls Styrker under Offensiven mod Finland. Ved
Narva brød Russerne igennem efter to Timers koncentreret Trommeild mod de
tyske Stillinger. Paa det karelske Næs er Russerne 60 km fra Viipuri.
Finnerne beskydes uafladeligt af svære Maskinkanoner fra Krigsskibe.

For den lO.Arme i Italien ser det alvorligt ud. De forreste allierede Pa—
trul jer er kun 15 km fra det Punkt, hvor lO.Armes Tilbagetogsvej støder
til Hovedvejen fra Rom. Naar de dette Punkt, er Armeens Skæbne saa godt
som beseglet. Kesselring har i en Dagsbefaling lovet lO.Arme, at 3.Divi-
sioner kæmpe til sidste Mand for at holde Tilbagetogsvejen aaben.

Siden Invasionen har der været meget stærkt Fald i tysk Valuta paa uden
landske Børser. Marken omsættes til stadigt faldende Kurser. Ogsaa i
Hjemlandet gør Nervøsitet sig gældende.-paa den sorte Børs, der er det
eneste Sted, hvor Udbud og Efterspørgsel regulerer hinanden. I Dag koster
med forrige Uges Priser i Parantes Kaffe 600 Mk (350), Vin 180 Mk pr Fla
ske (90) og Cigaretter 100 Mk pr 20 Stk (30) Langt om længe SLUT-.
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Gestapo har i Nat gennemført en større Razzia, rettet mod den københavn
ske Lægeverden. Saavidt man i Formiddag har Oversigt over Situationen, er
25 til 30 Læger fø”t til Dagmarhus og Sheilhuset. Det er dog vanskeligt
at skelne imellem, hvem der er sat fast, og hvem der er flygtet. Af Navne
kender man i det Øjeblik, disse Linier skrives, kun: Lægeforeningens For
mand, Kongens Livmedicus, Dr. Mogens Fenger, Børnelægen Dr Kistrup, Øjen
lægen Dr Steffen Lund, Havnegade. Det forlyder, at man ogsaa eftersøgte
Professor Chievitz, men det menes ikke, at han er fundet. Tyskerne hævder
at have en konkret Sigtelse imod de arresterede i Forbindelse med en Sag
imod Dr Lehmann. Denne Sags nærmere Enkeltheder kendes ikke. Arrestatio
nerne har, da de blev kendt i Morgesmvakt enorm Opsigt, og de danske Myn
digheder er stærkt foruroligede. En saa omfattende Razzia imod Læger vil
kunne mærkes i vide Kredse, og i Tilfælde af en Skærpelse af Krigssitua
tionen er det en meget alvorlig Ting, at saa mange Læger er sat ud af
Spilletp

Gestapo var i det hele taget travlt beskæftiget i Aftes og i Nat. Man
foranstaltede paa Amtssygehuset i Gentofte stor Eftersøgning efter Pro
fessor Morville, som man ikke fandt, og i ABC Gaden paa Østerbro var der
en timelang Undersøgelse, hvorunder hele Gaden var afspærret. Resultatet
kendes ikke. Desuden var der storstilede Ransagninger i Firmaerne Nilfisk
og Grauballe (Allegade). Det sidste arbejder for Værnemagten og har været
udsat for Sabotage. Man mener, der er søgt efter Vaaben, men ved endnu
intet positivt. En Arrestation af Dr. Grut paa Hygiejnisk Institut har
næppe Forbindelse med Nattens Begivenheder. Dr.Grut er anholdt for For
bindelse med Anders Georg, Politiken (Ransagning hos Faderen, Generalen,
tidl. omtalt i mf).

Den dødsdømte Pastor Severinsen er blevet benaadet. I den Forbindelse kan
følgende, der dog ikke bør offentligt omtales, have Interesse, evt, danne
Skole: Da en Kreds af Mænd i Midtjylland erfarede, at Pastor Severinsen
havde en ikke ubetydelig Gæld fra Studietiden, dannede de en Komite, der
skal skaffe denne Gæld ud af Verden, saa i hvert Fald denne Byrde lettes
fra den dømtes Skuldre. Det er ment som et Haandslag til en god dansk
Mand fra Landsmænd.

Til Jylland er ankommet en Styrke paa ca 500 SS Folk og tysk Feldpoliti
med Biler og Ambulancer etc. Det frejer sig om et af de fra ~stfronten og
Balkan kendte flyvende Korps, der bekæmper Partisaner. Det yar indkvarte—
ret i Ribe Tirsdag, men er sendt videre Nord paa. Det skal sættes ind i
Tilfælde af Uroligheder under Invasion.

En tysk Soldat blev i Aftes skudt ned paa Valby Station. Han ramtes i Un—
derlivet og saaredes livsfarligt. Gerningsmanden, der er ukendt, for
svandt. Der skal i denne Forbindelse atter advares imod Overfald af den
ne Art. De er nytteløse og faar højst uheldige Følger. Det skal dog til-
føjes, at det i en Række Tilfælde drejer sig om private Opgør, Tyskere
imellem. Under alle Omstændigheder gaar det ud over den danske Befolkning.

Stikkeren Pelving er ankommet til Flensborg, hvor han skal arbejde indtil
videre. Han, der er fra Ribe, har været stærkt medvirkende til Afslørin
gen af Sabotagegruppen i Ribe og til Arrestationerne i Haderslev.

DNSAP har som Forrædere ekskluderet: Folketingsmand Einar Jørgensen, Di
rektør CC Fischer, København, Translatør Aage H Andersen (Redaktøren af
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Kamptegnet), Portier Felix Lennholm, Berlin (Sysselleder for danske Na
zister i Tyskland), Kaj Lii jengreen, Nakskov (kendt fra det saakaldte At
tentat, udført af Provokatøren Louis Segato), Adolf Rud, København, Bank-
fuldmægtig Lerche, København, Viceskoleinspektør Brodthagen, Kbhv (Stif
ter og Leder af Lærer—Faggruppen), Barbermester Enkebølle, Hørsholm og
Gdr Heilesen, Hørsholm (hvilket Navn for en Nazist).

Der er udsendt Instruks om, at intet Medlem af DNSAP kan indtræde som
Medlem af Schalburgkorpset, Dansk Folkeværn eller nogen dertil knyttet
Organisation, derunder Antijødisk Liga. Medlemmer med dobbelt Medlemsskab
maa vælge. Schalburgfolk, som er Medlemmer af DNSAP, og som ikke kan lø
ses fra Tjenesten, skal tage Orlov og maa under Orloven ikke omgaas Par
tifæller. Partiet vil i Stedet udvide sin SS-Styrke og paabegynde Møde-
virksomhed: “Fædrelandet”s Stilling er usikker, men det er i hvert Fald
ikke mere Partiorgan. Derimod er Ugebladet “Nationalsocialisten” Partiets
Kampblad. Eksklusionen af Aage H Andersen betyder, at Kamptegnet, der i
nogen Tid har været en Del af “Nationalsocialisten” totalt udryddes.

Den første, som forlod Holstebro, da Invasionen blev bekendt, var Byens
tyske Kommandant, der skyndsomst forlagde sin Residens til Skovlund uden
for Byen, Cigarhandler Færchs beslaglagte Ejendom. De fleste af Byens an
dre Beskyttere rejste ligeledes ud i Omegnen. De, som blev i Byen Natten
over, skjulte deres Biler og Motorcykler i Hække lans Vejene i Byens Ud-
kanter. Andre parkeredes i Alderdomshjemmets og Epidemisygehusets Gaard.
Humøret hos Tyskerne paa Vestkysten er meget langt nede. Man ser helt
forstenede Ansigter, især hos de 15—16 aarige “Soldater”. Mange Steder
ses Klynger af fiskuterende Soldater, som standser Samtalen, naar Folk
kommer i Hærheden. Flere af Officererne drikker tæt, og man hører for
første Gang, at berusede Officerer drister sig til at forbande Nazisty
ret. En enkelt Officer erklærede, at han vilde blive i Jylland—der var
ikke noget at komme hjem til efter Krigen. Familie, Hus og Hjem er bom
bet. Flyvepladsbaronerne sender i stor Stil Penge til København.Frikorps
folk paa Orlov erklærer, at de vil “prøve paa at komme ud af det”, men
de synes ikke at have meget Haab. En paalidelig Iagttager har set en be
ruset tysk Underofficer græde paa en Restauration i Holstebro. Da en be
ruset dansk Gæst sagde til ham: Hvorfor græder du? svarede han paa Dansk:
Fordi jeg er Tysker.

Fra Nordschleswigsche Zeitung, der nu er Soldaterblad for alle Tyskere i
Danmark, skal citeres to Svar paa skriftlige Henvendelser. Det ene refe
rerer en Henvendelse fra en saaret Soldat, der klager over manglende po
litisk Forstaaelse paa det Lazaret, hvor han ligger. “Som Kvittering for
sine politiske Bestræbelser bliver han overalt kaldt “Nazi”. Det anfø
res, at Brevet kommer fra et tysk Lazaret. Bladet opfordrer Nazisten til
at fortsætte sit Arbejde, og siger, at han kan være stolt af Betegnelsen
“Nazi”. Den anden Sag drejer sig om en Soldat, der beretter, at han i et
Tog har hørt en Mand og en Kvinde udtale sig direkte landsforræderisk.
Han mener, at Myndighederne bør skride ind overfor den Slags. Bladet haa
ner ham og siger, athan i Kraft af Uniformens Autoritet selv burde have
bragt de paagældende til Tavshed.

Der er hu saa faa Tyskere i Thisted, at man paa Afholdshjemmet, hvor der
før boede flere Hundrede, kun har tre Mand tilbage. De tyske Transporter
sydpaa fortsættes. Et betydeligt Antal Motorkøretøjer gik Mandag Formid
dag gennem Holstebro. Det drejede sig om Transporter langvejs fra, enkel-

te Iagttagere mener, det var Tropper fra Norge. Søndag saas i Byen Solda
ter med et Skjold, kvadreret i rødt-hvidt og enkelte med RDG Danzig eller
RBG Danzig paa IErmet.

Det er ikke blot Rutebilerne i Sønderjylland, Tyskerne har beslaglagt.
Ogsaa Chaufførerne er taget. De har faaet Ordre til at blive ved med at
køre Bilerne.

Den paa Fanø dræbte viser sig alligevel at være en Dansker. Det er Matros
Søren Anton Christensen fra Nordby, 40 Aar, ugift. Han arbejdede for Ty
skerne. De fleste af de saarede er danske Arbejdere i tysk Tjeneste.

Beretningen fra Lemvig om den amerikanske Flyver, der begravedes i en
Sæk, bekræftes nu af en Indberetning fra Esbjerg. Kirkegaardsbestyrelsen
i Esbjerg fik 23.Maj Besked om, at der skulde begraves en halv Snes Mand
paa Fourfeldt Gravlund, og at i hvert Fald den ene, en Englænder, skulde
begraves i en Papirsæk. Der maatte ikke anvendes Kister. Man erklærede,
at saadan brugtes det i Tyskland. Det lykkedes imidlertif Kirkegaardsbe
styrelsen selv at skaffe en Kiste og at faa Tyskerne til at benytte den.

Det oplyses nu fra Esbjerg, at hele Evakueringsforhandlingen med Tyskerne
var iværksat, for at man kunde faa fat i’ Luftværnschefen, Eigil Foss, som
man frygtede vilde søge at unddrage sig Arrestation. Ideen var fostret af
Adjudant Jannes, efter at Gestapo i København havde forlangt Anholdelse.
Efter at Foss var ført til Kolding, opklaredes det, at det hele var en
Misforstaaelse. Fra dansk Side har man krævet Hr Jannes fjernet.

En tysk Militærafdeling, som i længere Tid har ligget i Esbjerg, er af
gaaet til Frankrig. Der er kommet nye Tropper, men Antallet er lavere end
før. Paa den aabne Plads foran Banegaarden og i Byparken foran Pavillonen
i Esbjerg vil Tyskerne nu opføre Barakker. I Parken findes i Forvejen
Bunkers, Maskingeværstillinger, Pigtraadsspærringer etc.

En tysk Soldat søgte i Aftes at røve en Pistol fra en dansk Politibetjent
fra Fælledvejens Station. Han blev imidlertid overmandet og afleveret til
Gernersgadevagten.

Advarselen imod Reservepolitibetjent Erik la Cour Halved tag~s tilbage.
De Arrestationer, som fulgte efter hans Besøg i Horsens og ftederikshavn,
viser sig at skyldes Uheld og Uforsigtighed. Han er sat fra Arbejdet og
sendt til Sverige, men den Gruppe, der havde udsendt ham, er god nok.

Efter at de fleste af Tyskerne i Ribe er rejst til Frankrig,
den blevet ophævet af den tilbageværende, midlertidige Chef,
kunde finde ud af, hvorfor den egentlig varindført.

I Oksbøllejren har Tyskerne for Tyveri af 19 Par Stø vier anholdt en
dansk Arbejder. I denne Forbindelse kan noteres detbemærkelsesværdige, at
det danske Politi indhentede Forholdsordre i København. Man vilde vide,
om man maatte nøjes med et mundtligt Tilsagn fra Tyskerne om, at Sagen
skulde behandles ved dansk Ret, hvis Politiet vilde behandle den
Man fik Lov til at nøjes med en tysk Officers Æresord, selvom det erfa
ringsmæssigt intet er værd. Myndighederne i København krævede dog, at
dette Tilsagn skulde gives af en kompetent Tysker, enten et Medlem af en

er Spærreti
da ingen
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Krigsret, eller en “Gerichtsherr”. Særdeles smigrende for Værnemagten.

De allierede har udstedt fly Advarsel til Fiskerne i Nordsøen. Spærreperi
oden er udvidet med en Uge indtil Torsdag den 22 Juni Kl 21. Man udsætter
sig for Fare, hvis man overtræder Henstillingen, og man generer de Allie
redes Operationer.

Særmelding: Hilsen til Kurt, Søren og Lars fra Georg.

KRIGEN:

SIDSTE: Man sporer i Vestjylland Syd for Limfjorden saa stærk tysk mili
tær Aktivitet, at det fremkalder mange Afrejser, fordi Manøvrer og Skyde
øvelser tager paa Befolkningens Nerver. I Harboøre er samtlige Indbygge
re flere Gange blevet kommanderet ind i Kirken, mens Tyskerne holder ø
velse i selve Byen. Der skydes med skarpt. Granaterne suser henover Kir—
ketaget. Derimod er der roligt Nord for Limfjorden. Egnen mellem Oddesund
og Aggersund er næsten ribbet for tyske Tropper. SLUT.

Udviklingen paa Invasionsfronten er nu karakteriseret ved stærke tyske
Modangreb med Panservognsafdelinger i Spidsen og under Indsættelse af
Faldskærms og Infanteriafdelinger. Man har ganske aabenbart ikke turdet
vente længere. Allierede Afdelinger er kastet ud af gunstige Positioner
ved Caen og Caretan, men der er ingen Ændringer paa Cherbourg—Halvøen.
Den stærke Fare, der truede Byen Vir, synes afværget i første Omgang. De
Allierede har lagt en fuldstændig Spærrezone udenom Kanipomraadet ved hef
tige Luftangreb, og Seine. og Loirebroerne er ødelagte. Paa Grund af
Luftangreb kan de tyske Pionerer ikke bygge nye. Det kniber derfor med
Materiel og Reserver til Slaget.

Den russiske Opmarch er tilendebragt, og man kan hver Time vente den rus
siske Sommeroffensiv. Terrænet er tørt nok til, at Panserstyrker kan ind
sættes.

Det er besluttet at evakuere Paris for Ungdom. De første Grupper større
Børn er allerede sendt væk.

De Svejtser-Fjrmaer, der handler paa Danniark,)iar besluttet foreløbig kun
at sende Varer, naar Transporten og Opholdet i Tyskland er forsikret. Man
vil ikke senere have Divergenser med de danske Modtagere om Betalingen.

Naturen er Tysklands største Allierede, erklærede Professor Schniittinger
i en Tale i Alsace. Adolf Hitler er den største Naturkraft paa vor Planet.

En tysk Børnespecialist fra Wien, Professor Hamburger, udtaler,. at det er
ganske ligegyldigt, hvorvidt man lægger Børnene rene eller snavsede i
Seng. Snavs er ikke farligt - SæbemangeH

Den svenske Finansmand Torsten Krueger, der med “Aftonbladet” og “Stock
holms Tidningen” søgte at holde sine Interesser varme i begge Lejre,
navnlig hos Tyskerne (han har Tændstikinteresser i Polen) har paa sit
Landsted modtaget den berygtede Leder af det tyske Udenrigsministeriums
Pressekonferencer, Gesandter Schmidt, der dog pludseligt forlod Sverige,
da Invasionen begyndte.

Overrabiner i London, Dr Hertz, meddeler, at Tyskerne, før de rømmede
Rom, sendte 1500 Jøder i plomberede Jernbanevogne til “Slagtehusene i Po—
1 en”.

I Anledning af Fireaarsdagen for Tyskernes Indtog i Paris mindede London
Radio i Gaar om, at Hitler dengang lovede, at nu kom Turen til England.
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SUPPLEMENT

Saavidt man ved Middagstid kunde overse Situationen, deler den tyske Ak

tion i Nat sig i tre = den saakaldte Lehmann sag, en Sag fra Vordingborg,

og en Aktion imod Dansk Samling. Af Navne paa arresterede kendes med Sik

kerhed følgende:

Lehmann-Sa9efl : -

Overkirurg ved Skt Lukas Stiftelsen, Dr med. Karl Lehmann, Bredgade 43.

Professor Ole Chievitz, Strandboulevarden 49 (altsaa alligevel fundet).

Overkirurg, Dr med Torben Knudtzon, ø.Farimagsgade 3.

Øjenspecielist Steffen Lund, Havnegade 15 - Dr med Egon, Bruun, Reser

velæge ved Kommunehospitalet — Gunni Dalmark, Vespersvej 28, Hellerup

- Vilhelm Asp Fenger, Bredgade 56 (i Morges forvekslet med Mogens Fen

ger) — Johs Thyssen, Strandvejen 4 B, (Listen ikke fuldstændig, der

mangler i hvert Fald een).

Eftersøgt er i denne Sag: Dr Kistrup, der altsaa ikke blev fundet, Hei

berg, le Fevre, Ringsted (hvem af de tre Læger med dette Navn vides ik

ke), Professor Morville og Schierbeck (hvem af to mulige vides ikke).

Vordin~bor~-Sa~en:

Byraadsniedlem, Landsretssagfører Fritz Petersen, Hans Møller, Købmand Aa

ge Hee, Ingeniør Nyholm Thomsen, Købmand Aage Abraham.

Dansk Saml in~-Sa~en:

Folketingsmand Hoff, Lektor Poul Holt, Øster Søgades Gymnasium, Komman

dørkaptajn Malthe.Bruun, Taarbæk, Kasserer Barfoed, Købmand Axel Hansen,

Einer Hansen, Sognepræst Staffeldt, Overretssagfører Staffeldt og Over-

politibetjent H P Frederiksen.

Eftersøgt . En Mand ved Navn Thyssen.

Der er Mulighed for at der er foretaget yderligere Anholdelser. Sigtel

sernes Art og Omfang kendes endnu ikke.

I London Radios norske Udsendelse er meddelt: I Forbindelse med forskel
lige Begivenheder har vi flere Gange advaret imod Provokatører og Angive
re. Det er vigtigere nu end nogensinde at være paa Vagt. Betro Dem ikke
til nogen, uden at det er absolut nødvendigt, og i saa Fald bare til Folk,
De kender. Husk, at Tyskerne har mange Kneb. Et af de sidste er at bruge
danske Forrædere som Provokatører i Norge og norske Quislinger i Danmark.
Vi advarer paany mod Angivere og Provokatører og beder Dem særligt være
opmærksom paa Gestapos sidste Paafund at sætte danske Provokatører i Ar
bejde i Norge. Spred denne Advarsel ud til saa mange som muligt Gør det
forsigtigt, men effektivt. Spred ogsaa denne Leveregel: Ved De ikke noget
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om nogen Ting, saa vær glad for det. Da kan De ikke skade Landsmænd ved
at fortælle noget til nogen. Forsøg derfor ikke at faa noget at vide.
Naar det tiltrænges, vil De nok faa Instruktioner. Ved De noget, saa for
tæl det ikke til nogen, bortset fra den eller dem, De har Paalæg om at
underrette. Det gælder ogsaa dine bedste, paalideligste Kammerater i Kam
pen. Husk, at det, man ikke ved, kan ingen Gestapomand i Verden tvinge
En til at fortælle. Belast derfor ikke dine Venner med Viden om Ting, som
de ikke nødvendigvis maa vide af Hensyn til Arbejdet.

Disse fornuftige Ord er der Grund til at lægge sig paa Sinde ogsaa her
hjemme.

En Solstraalehistorie til Slut : Da Stationsforstander Nørregaard, Kol
ding, for nogen Tid siden sad paa sit Kontor, trampede en tysk General
med Adjudant ind for at klage. Nørregaard viste ham ud, idet han spurgte,
om han ikke kunde læse, at det stod Adgang forbudt paa Døren. Henvendel
ser til ham skete efter Anmeldelse til Personalet. Generalen gik, rasen
de, og 10 Minutter efter var Stationsforstanderen arresteret. Han løslo
des samme Dag, da Personalet truede med en almindeligt omfattende Strej
ke. SLUT.

Stikkeren stud med Købbe, hvis Eksamen under Bevogtning af Schalburgfolk
har vakt Opmærksomhed udenfor Landets Grænser, eksisterer ikke mere. Han
blev dræbt i Aftes kort efter Klokken 23 paa Sct Hans Torv. Da dan ukend
te Gerningsmand, som synes at have været alene, havde dræbt Købbe, kom
han i Kamp med Politifolk fra Fælledvejens Politistation, som beskød ham.
Han kastede en Haandgranat og forsvandt. Ingen Politifolk saaredes. Det
menes, at stud.med. Købbe har været stærkt medvirkende til Lægearresta
tionerne i Gaar Morges. Han skulde som bekendt have været Læge paa Gen
tofte Amtssygehus—un-der Professor Morville, som nu er eftersøgt, og hans
særlige Arbejdsfelt var Studenterverdenen og københavnske Lægekredse. Fru
Købbe er ogsaa Læge. Ment rent bort set herfra bør det erindres, at Købbe
var medvirkende til Attentatet imod Professor Warburg.

Dr.Asp Fenger er løsladt. Det er endnu tvivlsomt, hvad Sigtelsen imod de
anholdte Læger gaar ud paa. Forlydender taler om Hjælp til Sabotører og
forberedt Hjælp til Modstandsgrupper i Tilfælde af Invasion. Foruden de
i Supplementet til Inf. 199 nævnte Personer, er ogsaa Overlæge Møller
Schultz, Kbhv, anholdt. Den i Arrestationslisten fra Vordingborg nævnte
Møller Hansen er den konstituerede Politimester i Byen. Nyholm Thomsen er
et fremtrædende Medlem af Garderforeningen, kendt som Danmarksmester i
Vægt] øftni ng.

Anholdelserne fortsætter i København, idet det især er Dansk Samlings
Folk, man er ude efter. Der var i Gaar atter Razzia paa Østerbro. Flere
Gader var spærret af, og der var bevæbnet Vagt ved Telefonkioskerne, saa
man ikke kunde komme til at telefonere.

Vordingborgsagen menes at være en Udløbet af den “store Sag” i Jylland
(Paludan Müller, Agersted o.s.v.). Det er bemærkelsesværdigt, at Aktionen
i Vordingborg faldt sammen med en Beslaglæggelse af Arealer rundt om By
en. Et Pigtraadsbælte paa 5 Meters Bredde er anlagt ved Indkørslerne til
Vordingborg, og man mener, der skal lægges Landminefelter. Centrum i Be
fæstningsarbejdet er Godset Rosenfeldt, der ejes af den danske Gesandt
O’Nejll Oxholm. Her er Tyskerne nu rykket ind, og det ser ud til, at God
set skal være Sonimerresidens for Dr.Best.

Nazisternes Terrorgruppe har slaaet alle hidtidige Rekorder med en Øde
læggelse i Odense. Politiet havde den 15. om Aftenen faaet Nys om, at der
forestod Schalburgtage som Hævn for Sænkningen af de fire tyske Minestry
gere i Svendborg og Sabotagen imod tyske Biler i Odense, hv6rved to Sabo—
tagevagter dræbtes. Man forstærkede Patrouilleringen og opdagede, især i
Tiden fraMidnat til Kl 2, mange Tegn paa, at der var noget i Gære. U
kendte Mænd med Pakker og Haandkufferter færdedes i Hovedgaderne, stod
skjult i Gadedøre o.s.v., men Politiet var magtesløst. Hvem man end hen
vendte sig til, viste han tysk Ausweis. De fremmede var SS-Folk, Schal
burgfolk eller Organisation Todt Folk alle sammen. Ved 2 Tiden stod det
klart, at Ulykkerne nærmede sig. Mænd løb gennem Gaderne, og der hørtes
Fløjtesignaler. Kl 2,10 sprang Ejendommen Vestergade 4 omtrent oppe ved
Mageløskrydset i Luften. Hjalmar Grupes Boghandel ødelagdes totalt. Ejen
dommen kom i Brand og nedbrændte i de følgende Timer totalt. Det var ikke
Ugerningsmændenes Skyld, at det ikke blev Mordbrand. Beboerne i de øvre
Etager reddedes ud i sidste Øjeblik. Fem Minutter efter skete en ny Eks
plosion, dennegang i Strøgpassagen, i den De] af Stormagasinet I G Jacob
sen, som ligger ud imod Pogestræde, en Parallelgade til Hovedgaden Ve
stergade. Atter 10 Minutter senere eksploderede Bomber i Ejendommen Over-
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gade 12, tilhørende Papirgrosserer Kaj Eldal. Her fængede Ilden i Papir-
lageret, og ogsaa denne Ejendom nedbrændte totalt. Klokken 2,45 ødelagdes
Ejendommen KONGENSGADE, 29, C M Hoffmanns Varehus. Alle fire Steder be
skadigedes Naboejendomme alvorligt. Skaden løbet op i Millioner. Samme
Nat ødelagdes ved Sabotage to tyske Biler.

I Rosengade i Aarhus sprængtes en tysk Bil 15.Juni - En engelsk tidsind—
stillet Haandbombe fandtes 14/6 i et tysk Pakhus i Randers. - Attentatet
imod den tyske Soldat i Valby fandt Sted, da han blev holdt op og nægte
de at udlevere sin Pistol. Han er skudt i Brystet - 14/6 fandt et Atten
tatforsøg Sted mod en tysk Marinevægter Tage Hansen, Valby Langgade 270.
Fem Mænd skød paa ham, men han undslap - 15/6 var der Polititilsyn med
det kgl. Teater paa Grund af Nazi-Bombetrusler. Der skete intet. — Sagen
fra Tranum Strand, hvor tyske Soldater behandlede en 14 aarig Pige groft
uterligt, er opklaret. Gerningsmændene er anholdt af Tyskerne selv. - Fra
Vagterne paa Andreas Jensens Maskinfabrik i Hvidovre er røvet to 9 mm Pi
stoler. — Københavns Politi har udfor,Granhøj Nr 19 beslaglagt en Lastbil
med falske Numerplader, K27988. 10-15 mistænkelige Personer forsvandt. -

UnterscharfUhrer Knud Egon Richard Andersen, Kbhv, er anholdt for Vold.

Ved Sabotage mod et tysk Troppetog ved Vamdrup afsporedes Lokomotivet.
Bomben eksploderede umiddelbart foran Bufferne. Saavidt det er danske
Myndigheder bekendt, blev ingen saaret. Banelinjen blokeredes et Døgn.

I Tiden fra 13/6 Middag til 14/6 Midnat afsendtes fra Oxbøl-Varde—Bram—
nhinge og Esbjerg ialt 38 Militærtog. En hel Division er trukket bort fra
dette Afsnit. Paa Ribe Banegaard har Tyskerne beslaglagt Ladesporet for
tre Dage, for at Materiel kan blive afsendt.

Gestapo har foretaget en Del Anholdelser i Randers, især af helt unge
Mennesker fra Spejderkorps og F D F. En Del er flygtet. Der er endnu ikke
Oversigt over Navnene. Man omringede bl.a. Boligkomplekset Drosselhaven,
men her undslap de eftersøgte.

Gestapo foretog 14.Juni en Aktion i Struer. Politibetjent J Jensen blev
anholdt, hans Kollega, F Askmann forgæves eftersøgt. En Gymnasieelev I
versen, der i disse Dage er oppe til Eksamen paa Struer Statsgymnasium,
blev anholdt hos Jensen, men fik Lov at gaa igen. En af Gestapofolkene
opholdt sig paa Politistationen, mens de andre eftersøgte Politibetjente
ne-tydeligt nok for at forhindre, at der blev advaret.

Tyskerne har nu meddelt, at Frøslevlejren ved Grænsen skal rumme “Vare
tægtsfanger og Fanger fra Tyskland”, saaledes at Horserødlejren muligvis
kan nedlægges.

Flere Steder i Jylland er det lokale Politi belvet afkrævet Loyalitetser
klæringer. Dette menes at være en for tidligt iværksat Aktion, der skal
afløse Planen om helt at afskaffe dansk Politi. Der er dog Enighed over
alt om at sige Nej.

Hjemmefrontens Radio meddelte 15/6 Citater fra det illegale Blad for Tje—
steniænd, som udgives af Frit Danmark. Det var en Artikel om Bolignøden.
I samme Udsendelse advaredes imod Stikkere, og der rettedes et Angreb mod
Radioens Tysklærere, som har fortsat Undervisningen, efter at Engelskun
dervisningen stbppede 29.August.
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Særmelding: Hilsen til Rikard, Henrik, Ole, Eigil, Jeppe og Daniel.

En tysk Gauleiter udtalte i Gaar paa et Møde i en sydtysk By : Den nazi
stiske Verdensanskuelse er den bedste Ammunition~

Den tyske Politichef i Norge, Redies, er mod Forventning ikke blvet fjer
net. Han har kunnet lade Sorteper gaa videre til sin Souschef, Oberst
Stretow, der er blevet fôrsat til en ringere Post i Danzig. Stretow an
klagedes for at have ført et saa svagt Regimente, at Terroren er blevet
fordoblet imod Tyskerne i den sidste Tid, og saa stadigt flere Nordmænd
og Tyskere flygter til Sverige. Desuden gør man ham ansvarlig for, at saa
faa melder sig til Arbejdstjeneste.

De heftige tyske Modangreb paa Vestfronten synes ikke at have haftden
tilsigtede Virkning, men de fortsættes langs hele Fronten, idet Tyngde
punktet dog stadigt ligger i Egnen omkring Bayeux. Her er Stillingen nær
mest uændret, hvorimod de Allierede andre Steder har kunnet notere ikke
ubétydelige Fremskridt. De Allierede kan ganske uhindret foretage Omgrup
peringer af deres Styrker i hele Brohovedet, men saa let gaar det ikke
for Tyskerne. De Allierede har Herredømmet over Forbindelsesvejen mellem
to af de tyske Styrker, saaledes at Ruten nu maa lægges langt sydligere.
De Allierede fik i Nat nye Panserstyrker og svært Artilleri i Land, og
Situationen bedres for dem Time for Time. Som omtalt i den tilladte Pres
se, venter Tyskerne ny Landgang ved le Havre efter heftige Bombardemen
ter. Ved Luftangreb nu i Nat, foretaget af 1000 engelske Maskiner, er he
le den tyske Flaade i le Havres Havn blevet ødelagt. Der var Fuldtræffere
paa samtlige Destroyere, Torpedobaade, Forpostbaade og Hurtigbaade i Hav—
nen.

KRIGSOVERSIGT.

Vor militære Medarbejder skrev l4.ds. følgende Oversigt:

VESTFRONTEN: Saa skete det altsaa. Invasionen satte ind og fik en, selv
for Pessimister set, straalende Start, Paa en Uge har man været i Stand
til at skabe sig to endog meget stærke Brohoveder og forene dem, hvoref
ter man yderligere er gaaet i Dybden. De Allierede har med al ønskelig
Tydelighed vist deres Plan om at afskære Cherbourghalvøen, saa man faar
en første Klasses Udskibningshavn og et Opmarchomraade, hel~ og fuldt in
denfor de engelske Skibskanoners Rækkevidde. Det maa ikke gTemmes, at den
engelske Flaade har spillet en meget betydelig Rolle, ikke alene ved sel
ve Landsætningen af Tropper og Materiel, men ogsaa ved Beskydningen af de
tyske Forsvarsværker. Den tyske Propagandamaskine har lidt mange og store
Nederlag under denne Krig, men et af de største og mest bemærkelsesværdi
ge er vel nok det, der handler om den ringe Betydning, som den opreklame
rede Atlanterhavsvold nu spiller for Operationerne. Det er ikke langtfra,
at man ligefrem siger, at den kun var opført for at forlede de Allierede
til at angribe. Nogen alvorlig Hindring har den i hvert Fald ikke været,
og det maa være med blandede Følelser, de tyske Ingeniører nu læser om,
at der, hvor de lagde den Vold, som skulde sikre Verdensherredømmet mod
Vest, der gaar nu Folk med de ogsaa herhjemme kendte store “Tandlægebor”
og hugger Cementen op for at planere Jorden til Flyveplads for kommende
allierede Luftangreb paa Tyskland og dets Vasalstater. Ankomsten til Lon
din af de tre øverste Ledere af Ajnerikas Krigsmagt betyder sikkert en
stærkt forøget Aktivitet fra de Allieredes Side. Man maa se hen til Paris
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som de Allieredes første Maal, et Maal, som de, traditionstro som de er,
sikkert vil sætte en Del ind paa at naa iLøbet af een Maaned fra Dato-
til Bastilledagen, Frankrigs Frihedsdag.

Italien: Paa denne Front gaar det saa stærkt, at Begivenhederne falder o
ver hverandre. Efter at Rom faldt, har den tyske Hær faktisk befundet sig
paa regulær Flugt, og mens denne i den første Tid indskrænkede sig til
den vestlige Del af Kamppladsen, er nu, efter Rømningen af Pescara, ogsaa
Adriaterhavskysten kommet med i Kapløbet. Det vil blive et meget stort
Spørgsmaal, om det vil blive muligt for Kesselring at samle sine Styrker
om LivornostillingenReserver har han saa godt som ingen af. Dels blev de
brugt til at sende imod Vestfronten, dels har han allerede trukket en Del
til sig i Mellemitalien, og fra andre Fronter eller fra selve Tyskland
bliver det vistnok umuligt at faa Reserver. Det mest sandsynlige er, at
han vil trække sig tilbage til Podalen. Hvad dette vil sige, som Presti
getab og rent forsyningsmæssigt, vil et Blik paa Italienskortet hurtigt
kunne overbevise om, rent bortset fra, om denne Stilling som Forsvars
stilling overhovedet er noget værd.

østfrontenDenlænge ventede Offensiv er nu sat ind. Fremtiden vil byde paa
lige saa store Overraskelser i øst som i Vest....

De indbrydende Kampe paa Narvafronten er kun i deres Vorden endnu, men
der er absolut ingen Tvivl om deres Betydning. Med andre Ord: Nu har
Tyskland den Krig paa ikke to, men tre Fronter, som det altid har fryg
tet. Hertil kommer, sidst, men ikke mindst, Krigen i de besatte Lande,
Krigen mod de forskellige Hjemmefronter.

Citat fra Billedtekst under Tegning af Stig Høøk (Blix) i Gøteborg Han
dels- og Søfartstidende - den forestiller Himmler i Samtale med højere
SS-Folk:

“Vinder vi Krigen, maa de andre gerne hade os. Taber vi, organiserer vi
en Anger, Graad og Fortvivlelseskampagne, som skal tage Pippet fra selv
den skrappeste Demokrat” SLUT.

Sabotører fra Danmarks
Al ii eredes Overkomnian

Paa Invasionsdagen den 6.Juni gik en Skare danske Sabotører, ca 40 i Tal
let, til Angreb paa den af Tyskerne overtagne og ledede Fabrik Globus i
Glostrup, som fremstillede Højderor, Sideror m.v. til Flyvemaskiner.

Fabriken var befæstet med 5 Bunkerstillinger, og Bevogtningen varetoges
af 30 udsøgte Sabotagevagter af Kaptajn Sommers berygtede Korps, som al
le har gjort Tjeneste paa østfronten, før de faar tildelt Vagt paa de
livsvigtige tyske Krigsindustrier her i Landet. Patrioternes Angreb paa
Fabriken gennemførtes med stor Dygtighed, Beslutsomhed og Mod. Efter at
Bunkerstillingerne var nedkæmpet i aaben Ildkanip, som endte med, at de
ellers saa udfordrende, brutale Sabotagevagter hejste det hvide Flag og
tryglede om Naade, ødelagdes Virksomheden totalt.

Ved Bortkørselen fra Kampstedet dræbtes den 30 aarige Læge, ERIK HAGENS
af Sabotagevagterne fra Fabriken Carltorp. Han var en modi~g og offervil
lig Medkæmper. Hans Død betyder et Savn i de aktivt kæmpende Patrioters
Rækker.

Paa Baggrund af denne Bedrift og i Erindring om den seneste Tids mange
betydningsfulde Kamphandlinger mod tyskarbejdende Industrier-Kløvermarks
vejens Flyveværksteder, B & W, Allways Radio, Svendborg Skibsværft o.m.
fl. ønsker DANMARKS FRIHEDSRAAD at udtale sin Paaskønnelse af den Disci
plin og Akkuratesse, hvormed Sabotagen mod de krigsvigtige Industrier er
gennemført, og den Omhu, der overalt er udvist for at skaane danske Bor
geres Liv og Ejendom. Vi udtaler vor Beundring for det Mod og den Ufor
færdethed, hvormed Patrioterne giver sig i Lag med, og løser selv de van
skeligste Opgaver.

Vi ser i de danske Patrioters frygtløse Kamp en Bekræftelse paa, at den
Dag, der kaldes id til den sidste og afgørende Kamp mod vort Lands Under
trykkere, vil hele den danske Befolkning med de aktive Patrioter i Spid
sen ogsaa formaa at løse de Opgaver, Befrielseskampen stiller os.

At man ogsaa i den frie Verden agtpaagivende følger den danske Friheds
bevægelses Kamp, derom vidner nedenstaaende Telegram, som det af den al
lierede Overkommando er overdraget DANMARKS FRIHEDSRAAD at overbringe de
Patrioter, som deltog i Kanpen mod Globus:

“Congratulations to danish saboteurs reference werner grunddahl 6.june
1944” DANMARKS FRIHEDSRAAD.

DANMARKS FRIHEDSRAAD udtaler i Anledning af Invasionen:
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Krigen er traadt ind i sit sidste, afgørende Stadium. Paa Sydfronten er
Tyskerne paa Flugt op gennem Italien, mod øst staar den røde Armé rede
til at rette et nyt, knusende Angreb paa Hitlers Hære, og Invasionen i
Frankrig danner Indledningen til det afgørende Slag fra Vest. I Danmark
som i alle andre, undertrykte Lande. føler vi med usigelig Lettelse, at
Befrielsens Time er nær. Ingen tvivler om, at Nazismen vil lide Nederlag,
og enhver ærlig Dansker ønsker at give sit Bidrab til Demokratiernes hur
tige og fuldstændige Sejr. Men vi ved, at der endnu forestaar meget haar
de Kampe, og at den Hjælp, vi kan og skal yde de allierede Styrker, kun
kan blive af Værdi, hvis den kommer paa det rette Tidspunkt. Derfor op
fordrer DANMARKS FRIHEDSRAAD den danske Befolkning og den danske Mod-

Hilsen til danske
Fri hedsraad og de
d o.

L
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standsbevægelse til ikke at lade sig lokke eller udæske til forhastede
Handlinger. Afvent Ordrer og Anvisninger fra den allierede Overkommando
og Danmarks Frihedsraad.

Aflyt regelmæssigt BBCs og General Eisenhowers danske Udsendelser fra
London.

Dan Lyttergrupper med et uanmeldt Radioapparat; de anmeldte kan blive
konfi skeret.

Undgaa al Snak, der kan bringe Landsmænd i Fare.

Slæk ikke en Tøddel paa Forsigtigheden; Gestapo gør alt for paa Forhaand
at komme Modstanden til Livs
Naar Tiden er inde vil der blive Brug for enhver af os. Da skal vi vise
vor Evne og vor Vilje til en hensynsløs Indsats for Danmarks Fremtid i
Frihed og Demokrati.

DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Danske Sabotører angreb i Aftes Radiofabriken Neutrofon i København. Den
hararbejdet ca 80 pCt for Værneniagten og fabrikerer Radiodele til Flyve
maskiner. En Del er rimeligvis anvendt til Fremstillingen af de fjernsty
rede Maskiner, som nu er sat ind. Sabotørerne hængte en Bombe udenpaa den
stærkt bevogtede Fabriks Mur, sprængte den og trængte ind gennem Aabnin
gen. Sabotagevagterne modtog dem med heftig Skydning, men Modstanden ned
k~iipedes, og Sabotagevagterne overgav sig. En af dem var haardt saaret.
Sabotørerne anbragte derefter Spræng- og Brandbomber, Fabriken ødelagdes
totalt ved Eksplosionerne og en voldsom Brand, der blev næret af et Alu
miniumslager, som udviklede op til 3000 Graders Celsius. Varmen var saa
ulidelig, at Brandmænd fik Hænderne svedet inden i Handskerne blot ved
at gaa forbi Brandstedet.

De odenseanske Sabotører har atter ødelagt et Par krigsvigtige Virksom
heder. 16/6 blev Sabotagevagterne paa Dansk Akkumolator- og Elektromotor
fabrik holdt op ført bort. En Lastbil kørte ind paa Fabriken, og kort ef
ter sprang den i Luften, Skaden betegnes som betydelig. Ca en Time sene
re anstiftede de samme Sabotører en Brand paa De forenede Automobilfabri
ker, og en Værkstedsbygning brændte sammen med en Del af Fabrikens Nord
fløj, saa kun de nøgne Mure er tilbage. Skaden anslaas til ca 1 Mill Kr.

Efter Jernbanesabotagen paa Strækningen Lunderskov-Vamdrup var Trafiken
afbrudt i 18 Timer.

De i Svendborg sænkede fire Skibe var + en tysk Forpostbaad - Værftets
Nybygning Nr 51, et tysk Fragtskib, som tidligere er ødelagt - en tysk
Forpostbaad under Reparation - og Nybygning Nr 48, et Fragtskib under
Bygning for tysk Regning. Skibene bevogtedes som bekendt af tyske Marine—
sol dater.

Efter Schalburgtagen imod Golfklubbens Klubhus i Dyrehaven Nord for En
mitageslottet har man forgæves i Ruinerne ledt efter Rester af Spiritus
beholdningen og de mange Sølvpræmier.

Det bør med Tilfredshed noteres, at svensk Radio er begyndt at tale om
Schal burgtage.

Læge Schultz Møller er løsladt, mens Lægerne Niels Schierbeck og Kistrup,
Kbhv er anholdt. En Række Personligheder, især Dansk Samling-Folk er an
holdt. Tallet løber nu op til ca 75. Af nye Navne kendes: Kontorchef Ha-
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vemann, Kbhv, LægeJohs Ottosen, Hoptrup, Læge Anna Bramsen, Christians
feld, Kaptajn Kresten Kjeldsen, Assens, Adjunkt E Larsen, Vestjydsk Gym
nasium, Tarm (Folketingets kandidat), Gdr Landbrugskandidat Mads Hillers
borg, Gimsing (F.kandidat), Pastor Niels Bundgaard, Holstebro (dito),
Førstelærer Nielsen, Ulfborg, Politibetjent Erik Janager, Kbhv, Reserve-
politi betjent Rubæk Hansen, Kbhv, og Politibetjent Tage Kirkeskou, Kroge
rupkasernen. Den sidste Anholdelse er was fUr sich. Kirkeskou, der er
Tryllekunster i Selskabslivet, er ført til Vestre Fængsel, sigtet for ved
en Politifest at have tryllet forskellige udenlandske Flag ud af en Hat.
Mellem dem var intet tysk . . . .Lieb Vaterland mag ruhig sein, Gestapo
kommt doch stoltz und fem...

Videre er anholdt, ligeledes fra DS: Artillerikaptajn Ingwersen, Toldin
spektør Kofoed-Hansen, Hjorth Madsen, Heister, Revisor Jessen og Komman
dør, Kammerherre Barfoed.

I den dræbte Fritz Købbes Lommer fandt Politiet et Ausweis Nr 92 fra Dag
marhus (Stilling: Kriminalangesteilter), et Personalausweis og et Waffen
schein. Gerningsmanden brugte to Pistoler og, som Skr~ïimem~ddel under
Forfølgelsen, Haandgranat.

Tyskerne er nu gaaet over til i København at udsende maskinpistolbevæbne—
de Cyklistpatrouiller, der skal afværge Sabotage- og Vaabenrøverier. De
færdes især i Yderdistrikterne.

Der advares imod : Premierløjtnant Per Sørensen, Strandboulevarden 10,
Fischer, Tagensvej 173, 1 th (arbejder for Dagmarhus), Medhjælper Gunnar
Laursen, Thurøvej, Frb., tidl. Holstebro (Advarsel fra Hbro), Landpostbud
Aksel Espersen, Sørvad, og Medarbejder ved O.T. Jens Larsen, Lægaardsvej
9, Holstebro.

SamtidigmedRazziaen paa Nilfisk og hos Grauballe blev Razzia forsøgt paa
W Johnsens Radiofabnik i Teglholmsgade, Sabotagevagternes Leder nægtede
imidlertid Tyskerne Adgang, Da de stak ham en Pistol i Maven, sagde han:
“Skyd bare, men saa skyder mine Folk ogsaa”. Saa gik Tyskerne.

Gestapo har anholdt Frk Eva Lind, Toldbodgade 2, ansat i Rigstelefonens
Censurafd. Ved denne Lejlighed benyttedes sort Vogn med danske Numerpla—
der Dansk Politi har forgæves protesteret.

stud.jur. Hjarlitz er løsladt, saavidt vides uden Forhør. Boghandler Mar
cussen, som blev taget i Stedet for Sønnen, cand jur Per Marcussen, er
efter 6 Ugers Forløb løsladt, da han havde været i første og eneste For
hør.

LIDT AF HVERT: De danske Kortbølgeudsendelser til Amerikaner stadigvæk
ren og skær Propaganda, tilrettelagt af Kommissarie Lohmann selv. — En
tysk Vagtpost paa Jernbanebroen Syd for Tønder har saaret sig selv ved
Vaadeskud - Husassistenten hos Dr Bjørnshave, Aars, lukkede forleden op
for en maskeret, bevæbnet Mand. Hun sank besvimet om. Da hun vaagnede,
var Haaret klippet af hende - Havnearbejder Alf Christensen, Saxogade
101, blev l5ds. af to bevæbnede Mænd tvunget til at “give” Cigaretter -

En tysk Vagtpost i Skjern er grebet paa fersk Gerning i at opkræve Mørk
lægningsbøder, som han selv fastsatte. •Han understregede sine Anmodninger
med Pistolen - Nazi har udsendt ny Mærkat. Det forestiller et russisk Lo
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komotiv. Foran det paa Skinnerne sidder bag et lille Gitter en Mand. Tek
sten lyder: Jeg er saa neutral.

Fritz Clausen er atter i Bovrup. Man vil vide, at han vil købe sin Prak
sis tilbage. Diktatoraspirant emeritus

Efter sine aabenhjertige Udtalelser om Aarsagen til, at Danmark blev be
sat, er von Kaupisch faldet i Unaade. Han er nu i underordnet Stilling i
det tyske Krigsniinisterium.

Med Standsningen af Hyrevognene frigjordes Berl.Tid. for sin Kontrakt
med Kørerlærer, Vognmand Robert Olsen. Hans Afgang fejredes med stor
Fest, hvori bl.a. deltog Redaktør Torpe.

Bladets tyskvenlige Hesteniedarbejdér, Ernst Schwencke, er totalt forsvun
det, efter at han har modtaget et Truselsbrev.

ORS Krenchel holdt Foredrag og viste sin Anti-Sabotagevilm “Kaos” ved et
Møde i Rømersgade 22 i Aftes, et Protestmøde i Anl. af., at Censuren har
forbudt Filmen. Tyskerne er indforstaaet, idet de har fundet Filmen lat
tervækkende. De fleste Scener er indspillet af Hirdfolk i Norge. Man ser
sine Steder Fjelde i Baggrunden.

Det oplyses fra paalidelig Kilde, at Fædrelandets Eks-Medarbejder, Ha
rald Tandrup, allerede sidste Sommer vilde gaa. Han fortsatte som Parti
ets første Sprøjte udelukkende af Hensyn til, at han først til Maj kunde
faa Journalistforbunds-Pension.

Politiforhandlingerne genoptages. Tyskerne er nu betydeligt mere forstaa
ende.

Der er p.t. 22,000 danske Arbejdere i Tyskland.

Politiet arbejder med et muligt politisk Mord i Rude Skov, hvor der, som
omtalt i Aviserne, er fundet et Lig. Det drejer sig om en ung Mand, Søn
af en Vognmand i Birkerød.

Der skal forhandles om en Lempelse i Taxaforbudet, saa det kun gælder Ti
den 20 til 5.

Tyskerne har standset Arbejdet paa en Kanal, der skulde dele Fanø i to
Dele. En Trediedel var gravet. Det er Naturfredningsmyndighederne, som
har opnaaet dette Resultat. Man graver iøvrigt paa Vestkysten Huller, som
dækkes løst over. Dem skal Englænderne brække Benene i, siger Tyskerne.

Under Reparation af en Pigtraadsspærring ved Nørre Vorupør, er en Dan
sker, den 26 aarige Arbm. Henry Hvam, blevet dræbt i et Landminefelt. To
andre blev haardt kvæstet.

Paa Grund af nogle Børns Nysgerrighed er der ved Jernbanebroen over
Skjernaaen fundet et Vaabenlager. Det laa i vandtætte Kasser ude i Aaen.
Tyskerne fik fat i 20-30 Pistoler med flere Tusind Skud.

Den i Store. Regnegade ved Eksplosion i en Bil saarede Tysker var Gefrei
ter Walther Mei~zer. Den ved Kampmannsgade saarede Schalburgmand var Ru
dolf Mikkelsen, Smallegade 30 IV.

Rygter om, at 800 Mand fra Schalburgkorpset, eller det meste af Styrken,
er sendt ud af Landet, rimeligvis til Frankrig, kan endnu ikke bekræftes.
Det samme gælder Rygter om, at Tyskerne forbereder Kongefamiliens Overfø
relse til et Slot i Tyskland i Tilfælde af, at Invasion nærmer sig - det
er selvsagt inspireret af Begivenhederne i Belgien. Men at det er muligt,
maa man selvsagt ikke. være blind for.

DET NYE VAABEN: Det meddeles fra London, at Skaderne ved Anvendelsen af
fjernstyrede Flyvemaskiner ikke er større, end man er vant til i England.
Vaabnet synes endnu først og fremmest at have en psykologisk Betydning,
som naturligvis ikke maa undervurderes. Det kendes fra Eksperimenterne
her i Danmark, og Rapporter om nedstyrtede Forsøgsniaskiner paa Bornholm,
ved Møens Klint og i Sverige, har længe været kendt i England.

Tyskerne erklærer, at Englands Sydkyst og Londons Byomraade snart vil væ
re udraderet, og at det meget snart ikke vil være muligt at drive Indu
stri o det sydlige England. Ved Nedskydning af nogle af de førerløse Ma
skiner er det fastslaaet, at de ikke kan bringes til Eksplosion i Luften.
De eksploderer i Nedslaget, som en Granat. Meget tyder paa, at det ny
Vaabens Aktionsradius er begrænset, og det bedste Modvaaben vil altsaa
være en Invasion, som presser Tyskernes Startpladser længere fra England.
Man ved endnu ikke, om Maskinerne dirigeres fra Jorden eller af en Fører-
maskine, der ligger længere tilbage eller i større Højde.

Den tyske Fører er nu under Administration af et særligt Tremandsraad,
bestaaende af Tysklands stærkeste Mand, Martin Boermann, Heinrich Himmler
og Lammers. Raadet kontrasignerer alle Førerordrer og kan udstede Ordrer
selv, naar Føreren har sine “mørke Timer”. Boermann alene kan tilbagehol
de en Ordre fra Hitler, hvis han skønner, at Føreren ikke har været nor
mal i Udstedelsesøjeblikket.

VESTFRONTEN: Tankslaget Syd for Bayeux raser frem og tilbage. De Alliere
de synes at have opnaaet de fleste Fordele. Tyskerne har faaet et Modan
greb ved Carentan afvist. De Allierede har taget St Sauveur le Vicomte og
marcherer mod Barneville, som ventes indtaget i Dag. Dermed lukked For
bindelsen til Cherbourg-Halvøen. Under Invasionsslaget har Tyskerne mi
stet fire Divisionsgeneraler, sidst Generalen for Panserdivision “Viking~
De Allierede harstadig Luftoverlegenheden, og de tyske Flyvepladser be
lægges med Bomber, saa Opstigning næsten er umulig. Tyske Ki~1der oplyser,
at man i Gaar mistede 37 Maskiner alene ved allieret Beskydning af Flyve-
pladserne med Maskinkanoner. Der er kommet tyske Forstærkninger af Infan
teri fra Bretagne, hvor der nu er opstaaet store Huller. Dette udnytter
Partisanerne i fuldt Maal. Amerikanerne har erobret Montebourg. Kong Ge
org har været i Normandiet som Gæst hos Montgomery.

Udleveringen af Passene til den finske Minister i Washington, Prokope,
og hans to nærmeste Medarbejdere, betyder ikke Afbrydelse af den diploma
tiske Forbindelse, men er et amerikansk Udtryk for Utilfredshed med Mini
sterens Holdning overfor USA.

Efter heftigt allieret Luftangreb er ogsaa Boulognes Havn sat ud af Spil
let som tysk Marinestøttepunkt.

De nye politiske Kommissærer i den tyske Armé har faaet store Fuldmagter.
Enhver Tilbagetogsordre skal kontrasigneres af Afdelingens politiske Kom—

98 99



17.Juni 1944 INFORMATION NR 201 VI NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 165. 19 Juni 1944 INFORMATION NR 202 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR. 166

missær, før den maa gennemføres.

De engelske Mosquitos benytter en ny Taktik ved Angreb paa tyske Lagre af
Benzin og Ammunition. Der nedkastes først Beholdere med Benzin, hvorefter
der skydes med Brandammunition, saa Eksplosioner er Følgen.

Fru Anna Klauss, der paa en kemisk Fabrik i Elbing havde fundet paa en
Metode, hvorved ti Mand blev frigjort til Fronttjeneste, er af Kanimera
terne blevet belønnet med Svovlsyre i Ansigtet. Det tyske Politi har ikke
kunnet faa nogen af Arbejderne til at sige, hvem der har forøvet Attenta
tet.

SIDSTE: Det erfares, at ORS Krenchel havde lejet Lokalerne i Rømersgade
22 ved at lade en anden ringe. De blev bestilt i en Arbejdsorganisations
Navn, og man sagde, at der kun var Adgang mod Forevisning af Fagforenings
bog. Da man opdagede, at det var Krenchel, laaste man af og erklærede, at
der blev repareret. Krenchel lod i Aftes Dørene sprænge af bevæbnede Mænd
og holdt derefter Mødet, skønt det var forbudt af Politiet. SLUT.

“Dette er en venlig Hilsen fra Købbe”, sagde to Schalburgfolk til Portne
ren i Domus medica, da de Lørdag Aften sent med Revolvere i Haand stoppe
de ham paa Flugt mod nærmeste Telefonskab, hvorfra han vilde meddele Kø
benhavns Politi, at Schalburgkorpset var ved at sprænge Lægernes Hus i A
maliegade i Luften. Han fik ikke slaaet Alarm, og det var et rent Mira
kel, at der ikke skete Mordbrand. I Domus medica boede ikke saa faa Gæ
ster. En enkelt Sprængbombe og mange Brandbomber eksploderede under dem.
Under Livsfare gennemsøgte Brandvæsnet Bygningen, der stod i lys Lue, da
Sprøjterne kom, men det viste sig, at alle var kommet ud. Schalburg-Ter—
rorgruppen ødelagde, for at hævne Stikkeren, stud med Købbe, Lægernes Hus
totalt. Skaden udgør et Millionbeløb. Da Branden var paa sit højeste, føg
Gnisterne helt op til Raadhuspladsen, hvor man saa Aske ved Fortovskan—
terne i Gaar.

Samtidig ødelagde Nazister, hvoraf enkelte var paa Motorcykle, K B Hallen
ved at bringe Sprængbomber til Eksplosion under begge Tribunerne. Hallen
er næsten lige saa medtaget som Forum. Man har antagelig villet genere
den københavnske, jazzbegejstrede Ungdom. Det brændte endnu i Aftes i Do
mus medicas Ruiner. Kun Facadens forbrænde Skal staar tilbage. Heden har
været fantastisk. Portene i det gamle Casino overfor er svedne.

Rygtet om, at Peter Lieps Hus og Bellevue Strandhotel skulde være øde
lagt, kan føres tilbage til Telefon—Bombëtrusel imod Hotellet. Man kan
utvivlsomt vente yderligere Terror, for hvilken Schalburgkorpsets Chëf,
K B Martinsen, er personligt ansvarlig, idet dér arbejdes efter hans di
rekte Ordrer. Ansvarlig er endvidere Popp Madsen i Justitsministeriet, og
da han ikke er udstyret med tyske Papirer, bør dansk Politi gaa til Ak
tion imod ham.

Nye Ulykker har ramt de danske Jøder i Theresienstadt. Alle arbejdsdygti
ge Voksne under 60 Aar er blevet ført til Arbejdslejre. Familier er
splittet, og kun Børn under 10 Aar har faaet Lov til at blive hos deres
Mødre. Samtidig kommer via England Underretning om, at 4000 czekiske Jø
der fra Theresienstadt er blevet myrdet. Selv om de danske Jøder ikke di
rekte myrdes, er den Skæbne, der venter dem, saa frygtelig, at man maa
forudse, at et stort Antal gaar deres Undergang i Møde. Fra dansk Side
bør der protesteres paa det kraftigste. Myndighederne maa kræve, at Jø
derne ikke blot føres tilbage til Theresienstadt, men at der gives danske
Myndigheder Lejlighed til at kontrollere deres Levevilkaar o~g til at for
syne dem med Levnedsmidler. Man bør kræve dem overført til F*øslevlejren.

Den danske Frihedsbevægelse gør i denne Anledning de tyske Myndigheder
opmærksom paa, at alle, der har medvirket til de danske Jøders Fjernelse,
er medansvarlige for deres videre Skæbne. Alle, som har medvirket, vil
blive behandlet som Krigsforbrydere. Ogsaa Passivitet er en Forbrydelse.
Gør. Dr.Best ikke sit yderste for at raade Bod paa de Ugerninger, som er
begaaet, er han medansvarlig. Det vil blive husket.

Under Razzia i Svendborg er en Række kendte Borgere blevet arresteret. En
Del af dem forsvarede sig med Revolver mod indtrængende Tyskere. Nærmere
Detailler savnes endnu. Blandt de anholdte kendes : Lærer Stærmose, Kon
sul Riber og Boghandler Kielberg. Aktionen har Forbindelse med den almin
delige Aktion imod Partiet Dansk Samling. I Vestjylland er i samme For
bindelse anholdt: Fuldmægtig i Smøreksportfirmaet Wholesales, Viggo Kong—
stad, Esbjerg, Landsretssagfører P J Petersen, Yarde (Mesterskytten) Di
rektør H Diemer, Ansager Svineslagteri, Dyrlæge M H Boesen, Balslev ved
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Adjunkt Carl E Larsen, Tarm og Lærer Viggo Anders Ni.élsen, Ulf
Sigtelsen imöd Dansk Samlings Folk lyder paa: illegal Virksomhed,
Modstand og Deltagelse i Sabotage.

Samtlige Kutterejere i Esbjerg har gennem Borgmesterkontoret modtaget
Meddelelse om, at der indtil videre altid om Natten skal være to Mand om
bord i hver Kutter i Havn, saa Kutterne med kort Varsel kan sejles ud i
Farvandet mellem Esbjerg og Fanø, hvis der opstaar Fare for Bombardement
af Havnen. Som Følge af den allierede Advarsel mod Fiskeri p.t. er alle
Kuttere, med Undtagelse af en Snes, i Havn. De militære tyske Styrker paa
Vestkysten er i højeste Alarmberedskab, og der ses meget faa Soldater paa
Gaderne.

Ved Bonibeekspiosion er der knust en Rude hos en Fiskehandler i Rønne,
kendt for at handle meget med Tyskerne. Hos en Bygmester er der slynget
en Bombe ind gennem Vinduet. Ogsaa han har arbejdet for Tyskerne paa Born
holm. Ingen kom til Skade.

Den offentlige Meddelelse om det store “Arbejdermøde” om Krenchels for
budte Film har en artig Forhistorie. Da Ritzau fik paatvunget et Telegram
om, at danske Arbejdere i ArbejdersForsamlingsbygning havde vedtaget at
opfordre til, at Krenchel blev indbudt af Fagforeningerne, gjorde man fra
dansk Side opmærksom paa følgende : 1) Filmen er forbudt af Censuren med
stiltiende tysk Billigelse 2) Mødet var forbudt af Politiet 3) Krenchel
havde med Magt tiltvunget sig Adgang til xxxxxxxxxxx de under falske For
udsætninger lejede Lokaler 4) Forsamlingen, som ikke bestod af Arbejdere,
saa overhovedet ikke Filmen, idet Dele af den elektriske Installation var
fjernet, saa den slet ikke kunde vises.

Dentyske Radiocensur paatvang Pressens Radioavis det oprindelige Tele
gram, men senere paa Aftenen kaldte Pressecensuren det tilbage og udsend
te det paany i den Form, hvori det findes i Aviserne. Arbejdernes Forsam
lingsbygning og al Snak om Arbejdere er forsvundet i den ny Ordlyd.

Cilmscensuren har begrundet sit Forbud saaledes: Den paagældende Film in
deholder Scener, der efter Censurens sædvanlige Praksis ikke kan tillades
til offentlig Forevisning, idet de skønnes at kunne virke forraaeride og
moralsk nedbrydende. Hertil kommer, at Filmen antages at ville kunne give
Anledning til Demonstrationer ved offentlige Forevisninger, der vil kunne
medføre de alvorligste Konsekvenser, saavel for de enkelte som for Sam
fundet som Helhed.

Der skete Lørdag Aften en Eksplosion i Firmaet Foto og Tekst, Kronprin
sensgade 13. Skaden var ret betydelig.

Ved Sabotage Natten til Lørdag ødelagdes Maskinfabriken Skandinavisk Ma
skinfabrik i Rødovre totalt. 10 Sabotører trængte ind og anbragte to Bom
ber. Senere paa Natten var der heftig Skydning ved Fabriken Carltorp,
hvid Vagter, der dræbte Læge Erik Hagens, i Nervøsitet ser Angribere i
hver en Skygge.

Ved Eksplosionen hos Neutrofon saaredes et halvt Hundrede Mennesker let
tere af Glassplinter, og en Snes maatte behandles paa Hospital. Ingen er
alvorligt saaret. Det hævdes derimod, at ikke een, men to Sabotagevagter
blev alvorligt saaret under Ildkampen.

To danske Fiskere, Jeppe Petersen og hans Søn Marinus fra Hvalpsund er
med deres Baad, Emma, løbet paa en Sprængbøje i Limfjorden. Der blev set
en vældig Vandsøjle, og Vragstumper fra Baaden er drevet i Land.

To Elever fra Holsteinsminde Skolehjem har afbrændt et tysk Beskyttelses
rum paa en tysk Flyveplads ved Førslevgaard. Forstanderen har anmeldt dem
til dansk Politi, der behandler Sagen.

Politiet har faaet Ordre til at fjerne en lille Mærkat paa de store Pla
kater om Kønssygdommes Bekæmpelse gør opmærksom paa, at det er Tyskerne,
der er Skyld i Sygdommens Udbredelse.

Ogsaa Plakater, der gengiver De frie Danskes Farveforside, skal fjernes.

En af Gestapos Biler, K 2809, væltede Fredag Aften paa Aaboulevarden. De
fire Mand i Vognen kom intet alvorligt til.

Der er Natten til Lørdag røvet 4 Pistoler fra Nordhavnsværftets Sabotage-
vagter— En Sabotagevagt hos Firmaet Lysdal, Korsgade 16 (arbejder for
Værnemagten) er blevet saaret, da han modsatte sig Revolverrøveri. - Ty
skerne har nu spærret den nederste Del af Sct Annæ Plads, foran DFDSs An
løbsplads, med spanske Ryttere over begge Kørebaner.

Af tre store Benzinbeholdere ved Havnen i Aabenraa indeholder den ene
Benain, de to andre kunstig Taage. Der er tysk Vagt, som om Aftenen sky
der uden Varsel.

De tyske tidsfrivillige i Sønderjylland er atter hjemsendt, undtagen de,
der skulde stille med egne opklodsede Vogne. Bilerne holder stadig ved
Ortskommandanturerne uden Plader. Foruden de 500 SS-Politisoldater ankom
i Gaar nye tyske Politistyrker, som erklærer, at de skal overtage Politi
bevogtningen paa Jernbanestationerne. Det ser ud til, atTyskerne vil dæk
ke i hvert Fald den jydske Længdebane et Stykke op med egne Styrker.

Dagbladet “Fædrelandet støtter ikke længere Fritz Clausen og hans Parti.
Brudet mellem en Oppositionsyruppe under Einar Jørgensen paa den ene Si
de og Clausen med C 0 Jørgensen o.a. paa den anden Side og Schalburgkorp
set helt yderst til højre har bragt Bladet i et Dilemma. Det har nu valgt
at støtte den mest terroristiske Fløj: Einar Jørgensen og Schalburgkorp
set, hvilket betyder, at det fra nu af er SS-Blad. Det indeholder Hilsner
til SS-Folk ved Fronten, men ingen Partimeddelelser, end ikke Annoncer.
Derimod averteres Einar Jørgensens og Schalburgkorpsets Møder. Helge
Bangsted maa, selvom det ikke er meddelt, betragtes som ekskluderet,
hvilket stemmer med Fredericia-Resolutions Oplysninger om, at kun Frits
Clausen repræsenterer Partiet i Rigsdagen. I et Referat af et Schalburg
Kursus (under Einar Vaaben) hedder det i Fædrelandet, at K B Martinsen
erklærer “Det er Schalburg—Korpsets Opgave at skabe en Fornyelse i dansk
National-Socialisme. Det talniæssige virker ikke paa os paa samme magiske
Maade, som paa Demokratiet. Vi tror paa Udvælgelsen og Førerprincippêt.
Naar dette Krigsaar, som fra tysk Side ikke er betegnet som Aaret for
Krigens Afslutning, men som Aaret for Krigens Afgørelse, er til Ende, vil
vor Gruppe (den tæller knap 2000 Mand) staa som Ledere i vort Land. Mar
tinsen betegnede SS som Surdejgen i den ny, storgermanske Ide.

Oksbøl
borg.
aktiv
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Situationen er altsaa den, at Rester af det gamle Parti under et Fører—
raad, der er trofast mod den afsatte Clausen, forsøger en mere borgerlig
og national Kurs., mens Resten under SS-Ledelse er storgermansk, revolu
tionær, terroristisk. Den første Fløj raader kun over Ugebladet National
socialisten, som før var det revolutionære Blad, mens den anden Gruppe
har Dagbladet Fædrelandet. I Kampens Hede er “Kamptegnet” helt klemt ud.

Der har nu fundet ialt fire Arrestationer Sted indenfor Rigstelefonen i
København.

Bogtrykker Christensen jun fra Struer er overført til Horserød, fordi han
har solgt Robert Stærmoses fuldt ud legale Pjece “Afskeden fra Støvring”.

RETTELSE: Side 1, Note 3: Balslev ved Oksbøl skal være “Dyrlæge Balslev,
Oksbøl” Der tilføjes: Der er i Randers foretaget ialt 12 Arrestatio—
fler, i Svendborg 8. Navnene fra Randers foreligger endnu ikke. I Skander
borg er arresteret D.S.s Folketingskandidat, Tandlæge Niels Kirkegaard.
Dansk Politi afslog Medvirken ved en Arrestation, men fik ~intet Navn. Ge
stapofoikene bildte derefter en Natvægter ind, at de skulde til Tandbe
handling (Kl 4 Morgen), og han lukkede dem ind i Huset. Tandlægen, der er
Invaljd, lukkede ikke hurtigt nok op, og de sprængte derefter Døren. Hos
ham hævdes at være fundet illegalt Materiale.

Der har været mere Jernbanesabotage i Jylland end først meddelt. Torsdag
Morgen eksploderede en Bombe paa Hovedbanen ved Bastrup, sydfor Vamdrup.
Et Godstogslokomotiv blev paa Skinnerne, men trak flere tyske Vogne af
Sporet, og et Par Hundrede Meter Skinner blev revet op. Banen er eenspo
ret, saa man maatte udveksle Rejsende. Først den følgende Nat var Skaden
udbedret. Til Gengæld eksploderede Fredag Morgen en Bombe paa samme Bane,
dennegang Syd for Lunderskov, idet et tysk Tog kom kørende. Kun een Vogn
afsporedes. Skaden var ikke stor.

Arbejdet paa Fæstningsværket i Skanderborg Dyrehave gaar ikke mere glat.
En hel Del af Arbejderne er afskediget, og 125 Køretøjer er sendt hjem.
Der er dog endnu nogle Hundrede Arbejdere i Skoven, hvor der bygges Bun—
kers, Barakker, Pejlestationer, Skydestillinger etv og anlægges Cement-
veje.

Ved det islandske Altings første Møde efter Republikens Udraabelse udtal
te Formanden, Gisli Sveinsson, en Tak til Kong Christian for den Velvil
je, han i sin Regeringstid har vist det islandske Folk. Jeg bringer ham
og hans Familie de bedste ønsker for Fremtiden-ønsker, som ogsaa omfatter
det danske Folk, som nu staar i en haard Kamp.

Særmelding: Hilsen til Vibeke og Knud fra Inger og Hilsen til Hugo fra
Anette.

Væsentlige Dele af Kunstindustrimusæet i Oslo er rekvireret af Luftwaffe
til Reservedele for Flyvemaskiner.

Ifl London Radios norske Udsendelse er indtil 26.Maj 259 Nordmænd henret
tet eller dømt til Døden. De, som er dræbt paa anden Maade, er ikke med
regnet. Yderligere en Del Nordmænd er henrettet, uden at det er blevet
meddelt.

BBCs Korrespondent i Stockholm meddeler, at den finske Regering ikke la
der den finske Opinion faa den rette Opfattelse af Situationens Alvor.
Aftontidningen skriver i en Kommentar. “Det er tydeligt, at Tyskerne ikke
er i Stand til at hjælpe Finnerne. Den tyske Presse klapper Finnerne paa
Skulderen, men det er alt.” Hertil kan føjes, at den tyske Hjælp til Fin
nerne paa Næsset nærmest har symbolsk Karakter. Den bestaar af 1 — een -

Jagereskadri lie.

Tyskland har kun Benzin til 8 Ugers Krig med det nuværende Forbrug, og
sætter først den russiske Offensiv ind, vil der kun være Benzin til en
Krig paa 6 Uger. Denne Kendsgerning naaede man til ved et Møde i Berlin
Lørdag, hvor man efter Indkaldelse af Chefenfor Hærens Motorisering gen
nemgik den fortvivlede Benzinsitustion, som er opstaaet efter de heftige
allierede Luftangfeb imod Fabrikkerne til Fremstilling af syntetisk Ben
zin og imod Olieraffinaderierne. Det blev paa Mødet fastslaaet, at samt
lige Raffinaderier i Ungarn og Rumænien er gjort ubrugelige, og at man
kun har Raffinaderier i Hamburg, Bremen, Hannover og enkelte i Frankrig
og Belgien til Raadighed. Siden Mødet har 1500 amerikanske Liberatorma
skiner angrebet Raffinaderierne i de tre tyskeByer, med et Tab paa 9 Ma
skiner. Alle 3 Steder anrettedes kæmpemæssige ødelæggelser. Næsten alle
Benzinbeholderne i Hamburg sprang i Luften, og det samme var Tilfældet i
Hamburg og Bremen. Man besluttede paa Mødet at forcere Raffineringen af
Olie i Fabrikerne. Man skulde derved kunne naa op paa en Produktion af
en halv Mill. Tons Benzin pr Maaned, naar man tager Raaolien fra Rumænien
til Tyskland. Med denne Produktion kan man næsten dække den tyske Rust
ningsindustris Krav. Krigsbehovet maa saa dækkes af Reserverne. Det blev
besluttet at søge gennemført Reparationer af Anlægene til Fremstilling af
syntetisk Benzin saa hurtigt som muligt. Man overvejer Muligheden af at
beslaglægge de ungarske og rumænske Benzinreserver.

De tyske Meddelelser om Virkningerne af det nye Vaaben synes stærkt over
drevne. Vaabenet har, som Tyskerne ogsaa selv indrømmer, langtfra krigs—
afgørende Virkning. Dets Betydning ernærmest psykologisk. Meddelelserne
om Masseflugt fra London er imidlertid urigtige. Der var fyldt med Til
skuere til Søndagens Cricketkampe og Hestevæddeløb, og Humøret var højt.
Det er lykkedes at nedskyde velbevarede Eksemplarer af det nye Vaaben, og
de engelske Blade har allerede bragt Tegninger. “Helvedeshunden” ligner
en stor Torpedo med Vinger, Spændvidde 16 m. Den indeholder ~eget store
Mængder af et nyt og kraftigt Sprængstof, der af Englænderne’ angives at
have Kapacitet som 100 Tons almindeligt Sprængstof. Man mener med Be
stemthed at vide, at det ny Vaaben udskydes med Katapult, der giver det
en Begyndelseshastighed. Derefter træder Raketter i Virksomhed. Hastig
heden er ca 400 km i Timen. Der er Tvivl om, hvorvidt Vaabnet radiosty—
res. Sker det, er det fra Landjorden. Der er, som nævnt i Dagspressen,
ikke iagttaget Ledsagemaskiner. Tyskerne er ikke tilfredse. Indstillingen
af Katapulten volder Vanskeligheder, man kan ikke forud beregne Afdrif
ten, og Forbrændingen af Raketterne kan ikke ske konstant. Paa Farten mod
Englænd holder det ny Vaaben en lige Bane, saa det er let at bekæmpe med
Luftværnsjld og Jagermaskiner. Man skyder direkte mod Vaabnet under Flug
ten, og Jagerne kan i mange Tilfælde indhente det og selv bestemme Ned
skydningsstedet. Aktionsradius menes at være 250 km. Fuld Virkning opnaas
først ved Kombination med Recognoscering fra Luften, men den kan Tyskerne
ikke gennemføre, dels paa Grund af Benzinmangel, dels paa Grund af Mangel
paa Flyvemaskiner. Vaabnet er ikke kommet England overraskende. Det oply
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ses nu, at de ustandselige Angreb imod Pas de Calais-Omraàdet helt siden
Oktober har været rettet imod Afskydningsstederne for det ny Vaaben. En
Invasion i dette Omraade gør flere engelske Blade sig nu til Talsmænd
for.

Amerikanerne holder deres 9 Meter brede Korridor tværs over Cherbourg
Halvøen, saa 40,000 Tyskere spærres inde. De har Forraad til en Belejring
paa tre Uger, men disse Forraad er udsat for Luftangreb. Tyskerne mangler
i høj Grad Medikamenter, og der opereres i mange Tilfælde uden Narkose.
Den tyske Overkommando har karakteriseret Besætningens Opgave som den “at
være et levende Minefelt”. I Italien blev Cæsarlinien besat paa 24 Timer.
Fra Elba er kun undsluppet 7 Tyskerei en Robaad. øen er erobret. Man ven
ter de allierede Tropper til Pisa-Firenze-Rimini-Linien om en Uge. SLUT
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En rasende Ildkamp, der kostede 2 dræbte, 6 haardt- og over en halv Snes
let saarede, udkæmpedes i de sene Aftentimer omkring Schalburgkorpsets
Hovedkvarter efter et Angreb imod Bygningen-Frimurerlogen paa Blegdams
vej. Korpsets Medlemmer gik fra Vid og Sans af Angst og skød paa alt:til
fældige Tilskuere og Forbipasserende, Nysgerrige, dansi Politi, Ambulan
cefolk, Gernersgadevagten, tysk Militærpoliti og Beboerne i Ejendommen o
‘verfor. Tilsidst maatte Tyskerne aabne Ild imod Schalburgfolkene og tvin
ge dem til Overgivelse, hvorefter tysk Militærpoliti besatte Bygningen.
I Morgentimerne gik det, efter en urolig Nat med spredt Skydning, løs med
Razziaer, bl.a. i Studentergaarden. Man frygter, at en Afgørelse i Spørgs—
maalet om Politiet kontra Schalburgkorpset nu er provokeret. Det er u
vist, hvem Angriberne egentlig var. Teoretisk set er der intet i Vejen
for, at det kan være Nazister.man erindre det mere end spændte Forhold
mellem Korpset og Partiet, men paa den anden Side kan det have drejet sig
om en uorganiseret Aktion fra patriotisk Side. Saavidt man ved Redaktio
nens Slutning kunde overse Situationen, er der sket følgende:

I Aftes Klokken 21,20 kørte to store Lastvogne og en lille, graa lukket
Personbil med Lægeskilt, opforan Frimurerlogen paa Blegdamsvej. De fire
Vagtposter fattede Mistanke, slog Alarm og kastede en Haandgranat. Den
ene af Bilerne kørte op paa Fortovet ved Hovedtrappen, og der aabnedes
Ild mod Vagtposterne, ligesom der kastedes Haandgranater, som eksplodere
de med Glimt, der kunde ses op til Trianglen. Mændene, som søgte Dækning
bag de nu standsede Biler, skal have raabt, at de var Frihedskæmpere.
Schalburgvagten i Bygningen, vel et Hundrede Mand, greb nu ind i Kampen.
Den lille Bil kørte mod Sankt Hans Torv, forfulgt af tyske Biler. Der
blev skudt livligt af begge Parter, og undervejs saaredes to Børn, en
lille Pige og en Dreng paa en halv Snes Aar. Rygter om, at Pigen erdræbt,
kan ikke bekræftes-Man mener, at Angriberne havde F~olk posteret i Kælde
ren i Genboejendomnieri, Blegdamsvejen 86, for at faa Tilbagetoget dækket.
Under alle Omstændigheder aabnede Schalburgfolkene en rasende Ild imod
denne Beboelsesejendom, og Beboerne maatte i flere Timer ligge fladt paa
Gulvet i alle Lejligheder. I de første kaotiske Minutter dræbtes en Bebo
er paa 4. Sal, Tilsynsførende i Landbrugsministerket, Christiansen. Han
var saa gennemhullet af Maskinpistolkugler, at Anibulancefolkene afslog at
tage ham med i Vognen, før man havde kørt alle Saarede bort. Schalburg
folkene skød efterhaanden som vilde, tværs over Vejen og paa langs i beg
ge Retninger. De ramte Spadserende, Cyklister, Biler og en Sporvogn, og
snart laa Saarede paa Kørebanerne og Fortovene. Enkelte slæ~te sig ind i
Porte og Gaarde. En haardt saaret fandtes langt inde i en Gaard flere Ti
mer senere. Kampen, der efterhaanden kun bestod i ensidig Skydning fra
Schalburgside, trak videre ud i Kvarteret. Der blef skudt i Læssøegade,
og Biler fra Logen kørte op og ned langs Søerne. Der blev skudtmod “mis
tænkelige Personer”, d.v.s tilfældige Spadserende. Dansk Politispærrede
af med meget store Styrker, ledet af vagthavende Inspektør i Udryknings
afdelingen, Groes Petersen, men forinden var flere Nysgerrige blevet
ramt. Tusinder stillede sig op for at faa et Glimt af Kampen-Københavner—
nysgerrigheden fornægter sig end ikke i Livsfare. Det var mere end van
skeligt for Brandvæsnets Folk at bjerge de Saarede til Ambulancerne, idet
Schalburgfolkene endog skød paa dem, naar de bar en Baare. Man fik fat i
tre Mennesker i Logens umiddelbare Nærhed, men maatte saa trække sig til
bage. Efterhaanden lykkedes det sog at køre en Snes Saarede til Hospita
lerne, først og fremmest til Rigshospitalet. I Morges var 11 indlagt, Re
sten hjemsendt. Af de 11 er de 6 saa haardt saa.ret, at deres Tilstand be
tegnes som betænkelig. Ved 1 Tiden fandt man ved Folevadvej i Brønshøj et
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Lig, der var gennemhullet af mange Kugler. Alle Identifikationste~n var
fjernet. Man mener, at Angriberne har taget denne Dræbte og eventuelle
Saarede med sig. Endnu i Nattetimerne blev derskudt paa Ambulancer. Man
maatte saaledes opgive at hente en Barseispatient hos Mødrehjælpen og en
syg Mand i Helgesensgade. Da Schalburgfolkene skød vildt paa dansk Poli
ti, som ikke besvarede Ilden, sendte man Gernersgadevagten frem men ogsaa
den blev beskudt. Saa ankom to regulære Afdelinger tysk Militærpoliti,
men heller ikke det nyttede. Tilsidst tabte Tyskerne Taalmodigheden, der
blev givet Ordre til at skyde, og under Skydning rykkede Militærpolitiet
frem til Logen, hvis Forsvarere tabte Modet og tilsidst lukkede Tyskerne
ind. Man iagttog, at Situationen tog Karakter af regulær tysk Besættelse
af Bygningen, men i Nattens Løb er Parterne nok blevet gode Venner igen.
Tyske Ambulancer førte Saarede til Feitlazarettet. Schalburgfolkenes Tab
kendes ikke.

Der foreligger yderligere Navne paa Anholdte; hovedsagelig Dansk Sam
lingsfolk

Gdr Rs. Jørgensen, Rolund, Metodistpræsten Damtoft fra Aalborg, Telegraf
bestyrer Chr Schmidt, Aarhus, Trafikassistent Larsen og Lærer Orla Niel
sen, Aarhus, LRS Peter Petersen, Varde, Guldsmed Lyth, Roskilde, stud.
jur. Blomquist, København, Købmand Knud Hald, Kbhv, stud. Morten Nyrup,
Kbhv, Viktor Benik Hansen, Emdrupvej 62, Fuldmægtig Enoch Hjorth, Kbhv,
Ingeniør Fr. Mathiesen, Charl., Adjunkt Dahlkild, Kbhv, Repr. Ove Ebbe
sen, Charl., Grosserer Joh. Jensen, Hellerup, Ing. Ove Hoff, Inspektør
Viggp Schiørring, Overkontrollør Laurits Larsen, Lagereksp. Jørgen Holm-
blad, Ingeniør Hans Heister, Ingeniør Aage Lønberg Holm, Kaptajriløjtnant
Erik Lorentzen, Maskinlærling Svend von Bolten.

I Aålborg er for illegal Virkosmhed anholdt: Ing. Eigil Joh. Jensen,
Kunstneren, Carl Einer Vognsen, Arbejdsmand Eli Christen Hansen og Niels
Chr Nielsen. I Kbhv er anholdt Købmand Ingv. Leser Petersen, Vardegade 25
og Tegneren Tonni Grage. Yderligere er i Kbhv anholdt, tildels for kommu
nistisk Virksomhed: Kunstmaleren Villiam Fridericia, Maleren Karl Stemme
rik, Arb. Helge Nielsen, Arb. Nis Iversen, Bogbindermester Erik Christen
sen Møller, Ekspedient Arne Lindegaardxxxxxxxx Olsen, Arb Friedrich Møl
ler, stud. Ib Anker Johansen og stud jur Bent Nielsen.

En Funktionær paa Valby Maskinfabrik (F L Schmidt) unddrog sig Anholdel
se under en Razzia paa Fabriken. Da han derefter ønskede sit Tilgodeha—
vendeudbetalt straks for at have Penge til Bortrejse, nægtede Fabrikens
Ledelse det, men Arbejdskamme rater skillingede sammen, saa han rigeligt
fik sine Penge. (bedes ikke omtalt: Navnet er Elmvang, en Søn af Over
betjenten)

Tyskerne har i Glostrup beslaglagt Nordisk Køleinstitut, som overdrages
Familien Grunddahl Hansen til Erstatning for den ødelagte Fabrik Globus.

Natten til l7.Juni sprængtes Skinnerne paa Render Holdeplads paa Hovedba
nen over Fyn. Skinnerne var sprængt fire Steder. To Bomber var ikke eks
ploderet. Paa Banelinjen fandt man en maskinskreven Seddel med følgende
Tekst: “Højtærede og sikkert forargede Finder. Indladvenligst at tage
dette for højtideligt. Det er hverken mislykket Sabotage eller Forsøg paa
at irritere Dem personlig, men udelukkende et praktisk Eksperiment.”.

Schalburgfolk har skændet Frederiksberg Slotskirke. 2 unge Mænd henvend
te sig 18 ds. om Formiddagen til Graveren og fik Lov til at se Kirken. De
gik straks op til Alteret, som de væltede. Da Graveren vilde skride ind,
kom endnu fire Mænd ind. De truede ham og erklærede, at de søgte efter
Vaaben. Efter et Kvarters Søgen, hvorunder de gjorde sig skyldig i Vanda
lisme og Blasfemi af groveste Art, forlod de den hærgede Kirke uden at
have fundet noget.

De tyske Militærpatrouiller paa Hovedbanen i Jylland er endnu kun set i
Sønderjylland.

U.dlængerne til Sindinggaard ved Herning, hvor Tyskere var indkvarteret,
er nedbrændt— Ve Johansens Maskinfabrik i Herning er ødelagt ved Sabota
ge. Skaden andrager ca en halv Million- Det bekræftes i Politirapporter
ne, at Gerningsmændene til ødelæggelsen af Domus medica erklærede, at det
var en Hilsen til stud, med. Købbe. Da Portieren gjorde opmærksom paa, at
det boede Gæster paa 3.Sal, sagde Schalburgfolkene: Naa, de kommer saa
mænd nok ud~ - Der er røvet Vaaben fra Sabotagevagterne paa NESAs Trans
formatorstation paa Buddingevej.

Ikke blot i Nordjylland og Skanderborg, men ogsaa ved Esbjerg, er de ty
ske Befæstningsarbejder gaaet i Staa efter Invasionen i Nordfrankrig.
Flere Tusind af de fremmede Arbejdere. Landets værste Ros, er rejst hjem.

Tre tyske Biler er blevet ødelagt ved Bombeeksplosion i Rønne.

Firmaet Foto og Tekst, der forleden blev ødelagt ved Bombeeksplosion, om—
tages indgaaende i sidste Nummer af “Dansk Presse”. Direktøren er Kai Er
nest 0 Andersen, kaldet Ernsst, gammel Nazist og Leverandør af Fotografi
er til Fædrelandet og DNSAP. En Del af hans Billeder er gennem U.P. paa
tvunget danske Blade. Firmaet er nu i Samarbejde med Nordisk Pressefoto,
som ejes af Berlingske Tidende.

Finland er i Dag i samme Situation som for fire Aar siden: Mannerheim—
Linien er gennembrudt, Russerne staar umiddelbart foran Wiborgs Forstæ—
der, •store Dele af den finske Hær er ved at blive afskaaret af Russerne,
som foretager Landgang paa den østlige Side af Næsset. Der er ingen anden
Mulighed end at søg’e Fredsforhandlinger gennemført. Den fins~e Minister
i Stockholm, Gripenberg, er kommet tilbage til Stockholm effer en Konfe—
rende. Han gaar nu i Forhandling med Russerne ved svensk Formidling. Sam
tidig er der Regeringskrise i Helsingki. Man kan vente en Regering Paasi
kivi med Gripenberg som Udenrigsminister.

I Berlin ser man med stor Ængstelse Udviklingen i Finland. Spørgsmaalet
om Finlands Udtræden af Krigen har været Genstand for Diskussion paa
Pressekonferencen i Wilhelmsstrasse. Baron von Stumrn udtalte her, at man
ventede af Finland, at det vilde kæmpe til sidste Mand ved Tysklands Si
de. - Men der er stadig ikke tale om den ringeste tyske Hjælp til den
Vaabenbroder, man trods alle Løfter helt har ladt i Stikken.

De tyske Meddelelser om, at de belgiske Kongebørn er ført til et tysk
Slot sammen med Kongen, hans Gemalinde og hans to helt smaa Børn, er ikke
rigtige. Det er kun Kongens “nye Familie”, som er med ham. SS i Belgien
er kommet i stærk Opposition til den tyske øverstkommanderende, General
von Falkenhausen, der har modsat sig, at Børnene blev ført til Tyskland
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som Gidsler for det belgiske Folks Opførsel under Invasionen. Falkenhau
sen regner med “uheldige Virkninger”. Han har derfor sendt et Kompagni
Tropper til det Slot i Ardennerne, hvor Børnene opholder sig. Kompagniet
har Ordre til at beskytte dem imod - SS~

I den tyske Overkommando misbilliger man i meget kraftige Vendinger den
Maade, paa hvilken det tyske Propagandaministeriuni udnytter det ny Vaa
ben. Det hedder i Udtalelser fra Overkommandoen, at det tyske Propaganda—
ministeriums højtravende Skildringer er egnede til at vække fuldkommen
falske Forhaabninger baade paa Hjemmefronten og hos Tropperne. Skildrin
gerne faar Tropperne til at tro, at det ny Vaaben kan sættes ind mod In—
vasionsflaaderne, hvilket er aldeles ugørligt. I det hele maa man frygte,
siges det, at Lovprisningerne vil faa til Følge, at det tyske Folk mister
Tilliden til “Føringen”.

De allierede Tropper rykker nu mod Cherbourg. Briquebecer indtaget, og
forreste Linie er kun 10 km fra selve Byen. I Forsvaret har Tyskerne fo
reløbig sat den haardt medtagne 77.de Division ind, men Mulighederne for
et effektivt Forsvar er daarlige, idet Specialister og værdifuldt Materi
el allerede er sendt bort ad Søvejen. Tyskerne har faktisk allerede opgi
vet Forsvaret af den vigtigste Havn. Blokskibe i Havneløbene skal hindre
de allierede Skibes Indsejling. Hitler havde givet Ordre til Modangreb
paa Linien Saint Lo-Caumont, men det har man foreløbig maattet opgive, i—
det man ikke kan faa Materiel og Mandskab frem paa Grund af Luftangrebe—
ne. Kommer der Panserstyrker, saa mangler de Panservogne, og naar Infan
teri frem, saa savnesArtilleriet. Der er ved at blive bygget en ny For
svarslinie Rouen-Evereux-Orleans, Vest paa langs Loire til Atlanterhavs
volden.

Tyskerne har siden Sammenbrudet af Fronten ved Anzio og Casino mistet ik
ke mindre end 94,000 Mand paa Italiensfronten. Heraf menes 14,000 at være
faldet, 8000 saaret. Resten er Fanger. Hermann Goering-Divisionen og den
29.de Pansergrenader—Division er paa Tilbagetog i Uorden. Talrige Solda
ter gemmer sig langs Vejene og lader de allierede Panservogne passere,
hvorefter de kommer ud paa Vejene og overgiver sig til de efterfølgende
Enheder. Perugia er faldet.

SIDSTE: Det ser ud til, at Schalburgkorpset har adskillige Saarede, men
danske Myndigheder underrettes ikke. Der menes ikke at være nogen Mulig
hed for at faa den i Brønshøj fundne Dræbte identificeret, i Modsætning
til, hvad der er normalt, naar Sabotører har faldne. Det danske Politi
mener, at der er Mystik i Sagen paa dette Punkt. Begivenheden sporedes
stærkt hele Byen over. De sidste Sporvogne naaede først Remisserne Klok
ken 4 i Morges, og endnu i Formiddagstimerne var Trafiken paa Østerbro
ikke normal, fordi det ikke er tilraadeligt at passere Blegdamsvejen. Ved
Razziaen i Studentergaarden er foretaget 11 Anholdelser, Navne kendes
endnu ikke. SLUT.

Vor Vurdering af Begivenhederne ved Schalburglogen viste sig at være rig
tig. Det drejer sig om et indre nazistisk Opgør. Forholdet imellem det
gamle Naziparti, de clausentro, og SS.Fløjen under Ejnar Jørgensen og K
B Martinsen, er blevet saa spændt, at Parterne nu slaar hinanden ihjel.
At man gør det i Frihedskæmpernes Navn, forhøjer selvsagt kun Charmen,
idet der saa altid er en Mulighed for, at der kan gaa ud over den fælles
Modstander.. Politiet fik i Gaar en Række Beviser for Teoriens Rigtighed
og arbejder støt videre med Sagen.

Schalburgfolkenes Angst gav sig i Gaar paany blodigt Udslag. En Cyklist,
som i Gaar Formiddag passerede Schalburg-Logen paa Blegdamsvej, karakte
riserede i et Tilraab Vagtposterne som det, de juridisk og moralsk er:
Landsforrædere. De svarede med Skud, men i Nervøsitet og paa Grund af den
manglende Skydefærdighed, man før har iagttaget hos disse mindreværdige,
knaldede de samtlige Skud langt over Hovedet paa Cyklisten og ind i en
forbikørende Linie 3—Sporvogn. De ramte Vognstyreren i Skulderen, dræbte
en mandlig Passager ved Navn Johansen og saarede en kvindelig Passager
haardt. Der er fare for hendes Liv.

Trafiken paa Blegdamsvejen er nu saa godt som standset. Kun Fodgængere
maa passere paa det fjerneste Fortov. Sporvognene kører igennem under
overhængende Livsfare for Vognstyrer ogKonduktører. De fleste Passage
rer foretrækker at tage Omveje.

Takket være Tidningernas Telegrambureaus efterhaanden udmærkede Vurdering
af danske Forhold, har baade svensk og, citerende svensk Radio tillige
engelsk Radio, haft en ug—Meddelelse om de sidste Schalburgtager i Køben
havn. Man gjorde opmærksom paa, at Lægernes Hus var brændt af som Hilsen
fra en fornylig dræbt Angiver (Købbe) og paa - hvad først var bekendt i
København i Gaar - at fire af Gerningsmændene er genkendt. De tre findes
i Politiets Strafregistre (og i Schalburgkorpsets Medlemslister), og den
fjerde er en “Angivare for Okkupationsmagten” Tillige gjorde man i
Forbindelse med Motorcyklerne fra KB Hallen opmærksom paa, at kun Tyske
re eller Danskere i tysk Tjeneste har Adgang til Motorcykler for Tiden.
Da en stor Del af den danske Befolkning faar sin første Orientering fra
svensk Radio, er det uhyre vigtigt, at man i Sverige vurderer Tingene
rigtigt og nævner dem ved rette Navn. Selv om Folk efterhaanden har et
meget godt Instinkt for, hvad der er det ene, og hvad der er~det andet,
kniber det kolossalt, især paa Landet, at skille Sabotagen f~’a Schalburg
tagen.

Den tyske Censur har forbudt de danske Blade overhovedet at omtale Sagen
om Overtrædelse af Bestemmelserne om Handel med Værnemagten. Den direkte
Anledning er Retssager imod en Olie- og Maskinforretning i Alaborg, Brdr.
Berthelsen, og imod Firmaet Richard Diehr, Alaborg. Begge har tjent tykt
paa ulovlige Handeler.

Bladene har det i det hele taget hygsomt. Alle Meddelelser i tysk Favør
ledsages efterhaanden af følgende “fortrolige” Bemærkning: Ovenstaaende
skal bringes af samtlige Blade og maa gives en god Placering”.

Som omtalt i svensk Radio i Aftes, har Tyskerne nu henvendt sig til De
partementschefraadet med Meddelelse om, at alle bestaaende Aftaler med
danske Firmaer, der arbejder for Værnemagten, annuleres. De er for dyret
Der vil i Fremtiden kun blive betalt tyske Arbejdsiønninger hvilket
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lyder alt for godt. Naar Tyskerne opdager, at de kun faar Arbejdskraft
ved at betale fire og femdobbelt, henter de nok det fornødne i National
banken igen. Men i disse Dage spores overalt tyske Sparebestræbelser. Det
er af samme Grund, en Del af de store Arbejder paa Vestkysten er stillet
i Bero.

En Skare unge Mennesker ledsagede Søndag Aften i Vorup ved Randers en
Schalburgmand, der var paa Orlov i Randers. De ytrede sig indbyrdes om
hans Udseende og Kvalifikationer iøvrigt. I Raseri kastede Manden pludse
lig en Haandgranat. Den eksploderede bag Klyngen, i en Have til Ejendom
men Aalborggade 61. Ingen saaredes, men der knu.~stes flere Ruder. Lidt ef
ter kom en tysk Soldat Schalburgmanden til Ubdsætning. Han skød paa Mæng
den, men ramte ikke.

London Radio har desværre i sin danske Udsendelse bragt en sekstende
Rangs Rygte fra København, hvorefter ikke blot Peter Liep, men ogsaa En
mitageslottet skulde være schalburgteret. Den Slags bør undgaas - Sand
heden kan for Tiden være os alle nok.

Arrestationerne i Randers omfatter følgende: den svenskfødte Elev paa
Randers Statsskole, Finn Sten Turreson, Sparekasseassistent Olaf Bjørn—
bak (en Søn af den kendte Præst), Civilingeniør Jørgen Müller fra Entre—
prenørfiramet C Carlsen, Handelslærling Chr Hulten, Frejasvej 29, og Sko
leelev Hans Jørgen Holtze, der blev anholdt paa selve Statsskolen. Flere
af de Personer, der er anholdt i Byen i de sidste Uger, er overført til
Horserødlej ren.

Hjemmefrontens Radio har i Anledning af Splittelsen i Nazipartiet - den
har vakt Opmærksomhed ogsaa i Udlandet son et Tegn paa Tysklands nært fo
restaaende Sammenbrud - erklæret, at der ingen Grænser er for, hvor ofte
man kan spalte noget. Man kan endog spalte Atomer.

Gestapo har haft Razzia uden større Held i Politibygningen i Aalborg. Il
legalt Materiale fandt man ikke, men man benyttede Lejligheden til at
sikre sig Fortegnelser over Politifolkenes private Opholdssteder.

Ved Razziaen i Studentergaarden, som fandt Sted Kl 4 Morgen, øjensynlig
efter en forudaffattet Navneliste, arresteredes ialt 11, hvoraf 1 løslo
des. Følgende Navne kendes: Westergaard-Larsen, Kaa, Riishøj, Hermann,
Thorbjørn Hjuler, Bent Dalsgaard Christensen, Johs. Andersen og Leo An
dersen.

Det tyske Svar til det danske Politi foreligger nu og betyder en fore—
staaende, dog næppe særligt revolutionerende, Indskrænkning i Politistyr—
ken. Dermed skulde Sagen være afgjort. Det henstilles indtrængende, at
hele denne Sag behandles med største Varsomhed, og at man først og frem
mest ikke slaar paa Tromme over en dansk Sejr, En Skærpelse af Situatio
nen er uønsket. Men selvsagt maa det med Glæde noteres, at det danske Po
liti stod fast i denne Sag.

Der foreligger Beviser for, at Lærer Arne Petersen, Sønderborg, som har
været Medlem af en Gruppe, er Stikker. Han har solgt sine Kammerater til
Gestapo og er Skyld i Nedskydningen af Sabotørerne Anker Hansen og Anton
Laursen paa Kollund Strandhotel. Arne Petersen har angivet en anden som

Stikker, og det blev en Tid troet. Nu er det lykkedes at afsløre ham.

En danske Sydslesviger i den tyske Hær, Feldwebel Frederik Petersen, der
i flere Aar har ligget i Struer, hvor han fungerede som Tolk, er anholdt
af Gestapo.

En Schalburgmand, kendt under Navnet Peter Fidus, er under Orlov hjemme
i Viborg blevet anholdt af dansk Politi, sigtet for Tyverier. Han har ny
lig udstaaet en Straf for Gumniityverier. Peter Fidus erklærede, at han
ikke havde noget at tale med danske Myndigheder om, men fra tysk Side
blev det betydet ham, at han vilde blive straffet efter tysk Ret, hvis
han vendte tilbage uden at have gjort sit Regnskab med de danske Myndig
heder op. Saa foretrak han dansk Domstol. Det blev til 10 Maaneders Fæng
sel.

I Aarhus er af Gestapo anholdt: Afdelingsleder Erik Vold, Leder af Falcks
Handelsafdeling AIS, Aarhus, og Assistent Skjoldborg, Falck, Tandlæge
Krogsgaard, Kommis Ove Rosendahl, der er Formand for CB Betjentene i Aar
hus, og en Del Haandværkere, især Malere i Aarhus Havn. Videre er anholdt
cand pharm Dagmar Hansen fra Aarhus Kommunehospitals Apotek. Under de
store Arrestationer i Jylland 26/5 arresteredes i Aarhus ogsaa Lederen
af Havnepolitiet, Overpolitibetjent Jørg~en Jensen Sørensen, der er kendt
som ivrig Nazist. Han har ledet en Uldindsamling til østfronten. 27/ løs
lodes han, og 116 blev han Politiassistent. Forleden har han hængt sig.
Motivet ubekendt.

Det meddeles fra Aarhus, at Politimester Hoeck i sit Fangenskab behandles
meget haardt, muligvis, fordi Forholdet mellem ham og den lokale Gestapo-
chef var meget daarligt. Politimesteren lider af pinefulde, nervøse Ho
vedsmerter, og havde af den Grund faaet en Lænestol ind i Cellen at hvile
sig i. Den er nu taget fra ham, og da Briksen er slaaet op om Dagen, har
han kun en Træskammel. Han faar ingen Medicin.

Ifl en Opgørelse fra de tre riordjydske Amter, er der siden 29.August og
til Dato i disse Egne anholdt ialt 265 danske Statsborgere, hvoraf 100
atter er løsladt. Man mener, at de sidste Anholdelser indenfor dansk Sam—
ung hele Landet over løber op til ca 100.

Tyskerne har beslaglagt den københavnske Sandpumper Balder o~ arresteret
hele Besætningen 5 Mand. De sigtes for at have organiseret illegale Ud—
rejser.

Særnielding: Hilsen til Allan, Christian, Klara og Holger fra Jacob.
Hilsen til Grethe, Otto og Ragnar fra Propnietæren.

Det oplyses, at Generalsekretæren i det norske Missionsselskab, Amdal,
er arresteret, og at Selskabets Ledere har faaet paalagt Meldepligt. For
manden, Domprovst Cornelius, er tidligere blevet forvist, og der er næg
tet ham Opholdstilladelse i Stavanger, hvor Selskabet har sit Hovedsæde.
Man mener, hele Aktionen er en privat Hævn fra Nazi—Bispen Laxnes.

Fritt Folk omtalte i Lørdags, at det er meget vanskeligt at skaffe Kar
tofler i Norge. Mange Restauranter har dem ikke, og de mangler ogsaa i
private Husholdninger. Noget Haab om, at de kan.erstattes med Brød, giver
Bladet ikke.
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I en Tale om de førerløse tyske Flyvemaskiner udtalte Therkel Therkelsen
fra London: Det nye Vaaben er Resultatet af tysk Deperation, Mangel paa
uddannet Flyverpersonel, Maskiner og Benzin. Det har vist sig at være en
kolossal Fejltagelse. Ødelæggelserne er ikke nær saa store som dem, der
anrettedes under de tyske Luftangreb i 1940-41, og alt, hvad Tyskerne har
opnaaet er, at deres Produktionsmaskineri er blevet forkvaklet ved at
blive stillet om til Dynaniit-Meteorer. Et af Resultaterne er de Alliere
des fuldstændige Herredømme i Luften over Nordfrankrig. Det afgørende Be
vis for de førerløse Maskiners Fiasko er netop, at Tyskerne ikke har væ
ret i Stand til at bruge dem imod de Allierede i Normandiet, hvor den
stærkeste Trusel imod Hitlers Herredømme over Europa er sat ind.

Der er i Oslo oprettet en tysk Civildomstol med een Dommer, udnævnt af
Terboven. Retten skal paadønime Sager, som verserermellem tyske Statsbor
gere i Norge og mellem tyske og norske Statsborgere.

Tyskerne har i Nordfrankrig taget et nyt Vaaben i Brug, en Art firkantede
Kasser, som slynges op i Luften, og som ved Ekspiosionen udslynger lange
Strimler, der antagelig skal vikles i fjendtlige Maskiners Propeller.

Generalangrebet mod Cherbourg er nu sat ind, de allierede Udfaldsstillin
ger er kun 3 km fra Byen. Det er ikke lykkedes Tyskerne at faa det vig
tigste Materiel eller alle Specialisterne bort i Tide paa Grund af høj
Sø. Tilly sur Seuilles er rømmet af Tyskerne, og de indesluttede franske
Tropper i Caen er dermed i Fare. I det sidste Døgn er foretaget 2000 An
grebsflyvninger, det hidtil største Tal.

De amerikanske Luftangreb mod Nordtyskland i Gaar var det haardeste Slag
der kunde rettes imod den tyske Benzinforsyning. Ikke mindre end 3000 Ma
skiner angreb, og Tabene var forholdsvis smaa, skønt Tyskerne havde sat
samtlige Dag— og Natjagere ind. Maalene var Olieraffinaderierne i Ham
burg, Pyritz, Bremen og Magdeburg. Produktionen maa nu standse alle Ste
der. Man anslaar, at 80 pCt af Fabrikerne er ødelagt i Hamburg, 75 ved
BrunsbUttel, 65 pCt i Magdeburg, Hannover, Bremen og Pyritz. Tunge Bomber
traf Sluserne ved Laiser Wilhelm Kanalen i BrunsbUttel, Folkevognsfabri
ken i Fallersleben, hvor der bygges Tanks, og Tanlfabrikerne i Kønigs
barn. Overkommandoen har indført den strengeste Rationering af Benzin og
Olieforbruget i alle Grene af Værnemagten. Man staar imidlertid overfor
store Vanskeligheder, da ogsaa de Fabriker, som bygger Maskinerne til
Raffinering og Fabrikation af syntetisk Benzin, er ødelagte. Da Rumænien
bruger lige saa meget Benzin som hele den tyske Krigsmaskine, er en sær
lig tysk Udsending ankommet for at sikre Tyskland større Andel. Det kni
ber Tyskland med andet end Benzin - deriblandt veluddannede Flyvere. Det
berettes, at en nyuddannet tysk Natjage-Flyver har skudt en tysk Junkers-
maskine ned over Rennes. Han erklærede, at han ikke vidste, hvordan de
tyske Flyvemaskintyper saa ud.

Pansergrenaderdivisionen “ReichsfUhrer SS” er paa Tilbagetog i Italien.
Den maatte retirere umiddelbart efter, at den i Cæsarstillingen havde af
løst en flygtet Division af tvangsudskrevne Tropper fra Øst. Af denne E
litedivision er der nu, ligesom af den berømte Hermann Goering-Divisiori,
kun spredte Rester tilbage.

Wiborg faldt i Gaar Eftermiddag, og man frygter, at al organiseret finsk
Modstand dermed er ophørt. Finnerne kæmper deres udsigtsløse Kamp med det
største Heltemod, men de kan intet udrette. De er prisgivet de russiske
Angreb, og Tankformationer støder i Kiler ind over selve Finland. Endnu
en Gang er Finland uden Svar paa Bøn om tysk Hjælp. Man venter nu Rege
ringsomdannelsen hurtigt. Det er først og fremmest Linkomies og Tanner,
som maa gaa af.

Det tyske Militær har maattet overtage Administrationen i yderligere 6
franske Departementer, saaledes at der nu er tysk Administration i 9 -

Aarsagen er de kraftige Partisanangreb.

Berliner Kranken Versicherungs AG har maattet overtage Coblenzer, Frank
furter og Solingen Kranken Versicherungs A G, fordi de alle tre er gaaet
fallit. Aarsagen er den uhyre Sygelighed for Tiden i Tyskland. Ogsaa Ber
liner selskabet staar paa svage Fødder.

9 Krigsfanger, 5 Franskmænd og 4 Belgiere, er med en lille Baad ankommet
til Kysten ved Ystad efter en stormfuld Rejse over Østersøen fra tysk
Fangelejr.

Clemenceau sagde ved Fredskonferencen 1919: Tyskerne er ikke tilgængeli
ge for andet end Frygt, de er et Folk uden IEdelmodighed og Samvittige
hedsskrupler, uden IEre, Stolthed eller Naade. Derfor maa man aldrig for
handle med en Tysker eller søge at forsone ham, men kun diktere ham sine
Vilkaar.

Allerede Tacitus, den gamle Romer, sagde om Germanerne: Naar de er i 0-
vertal og sejrer, er de hævngerrige, brutale og uden Naade. Naar de er
besejrede, beder de ynkeligt for sig og hyler som piskede Hunde.

SIDSTE:

Rygterne om faldne Schalburgfolk og Tyskere i Kampen paa Blegdamsvejen er
overdrevne-de r nævnes op til 45. Korpsets Tab anslaas til 4-6 Mand, mens
de r. paa tysk Side med Bestemthed vides at være een falden, en Officer,
som er død paa Frederiksberg Hospital. Ingen dansk Politimand saaredes,
og der blev efter Ordre ikke skudt af dansk Politi. De sidste Civile saa—
redes, da Grupper af SS Frivillige med Maskinpistoler og Ka~biner jog
Folk væk under Udfoldelse af den største Brutalitet. Der blév skudt ind
i Porte og Opgange, selv paa Strækningen fra Trianglen mod Nord, hvorfra
ingen Fare kunde true Logen. Næste Morgen gik Schalburgfolk til Angreb
mod Nysgerrige paa Blegdamsvejen. De erklærede, at hvis Politiet ikke
sørgede for hurtig Udrykning, skulde de nok rydde paa deres egen Maner-

En af de saarede Schalburgfolk hedder Frank Kloster.

Af Navne paa sa.arede Civile kendes : Fabrikant Jensen, Christensen fra
Bogtrykkervej 28, Snedker Knudsen, Vesterbrogade 9, Ove Larsen, Sct
Paulsgade 70, Anders Jørgensen, Vesterbrogade 38, Samer, Istedgade 115,
Nielsen, Holsteinsgade 8, Haagensen, Strandboulevarden 150. En Del Menne
sker saaredes ude i Fælledparken, fordi et Maskingevær fra Logens Tag ø
ste Projektiler udover Parken.

Under Branden i Domus medica ødelagdes Lægeforeningens
menter gennem 80 Aar. Blandt de Gæster, som var ved at

Papirer og Doku
indebrænde, var
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Baronesse Ouchterlony. De kom alle ud i Natdragt. Til Portieren, som vil
de alarmere før Eksplosionen, sagde Schalburgfolkene: Hvad rager det dig?

Af nye Navne paa Anholdte fra Dansk Samling kendes: Lærer K E Abildgren,
•Børkop, Lærer Kaj Wulff, Sønderborg, Højskoleforstander Gunnar Thomsen,
Hadsten, Lærer V Petersen fra Aigt, Lærer Viggo Andreas Nielsen, Ringkø
bing, Vinhandler Moses, Svendborg. Konsul Riber, Svendborg, er løsladt.
Pastor Damtoft fra Aalborg blev taget under Forsøg paa illagal Udrejse
med sin Familie. Han sigtes for Bladvirksomhed.

Amtmand Refslund Thomsen og Politimester Brix fra Tønder sidder nu i Ve
stre Fængsel.

De tyske Myndigheder har, vedrørende Ændring i Overenskomstforholdene paa
tyske Arbejdspladser, ønsket Svar fra Arbejdsgiverforeningen og De sam
virkende inden .0 ds. Man ønsker uanset gældende Overenskomster at fast
sætte tyske Tariffer og at indføre tysk Arbejdsret.

Schalburgkorpset vil købe Herregaarden Helstedgaard ved Randers.

Sabotører angreb i Gaar ved l7~ Tiden Bohnstedt Petersens Fabrik i Nord
havnen, Kbhv., en af den tyske Rustningsindustris vigtigste Virksomheder
i Danmark—Paa den tidligere Bilfabrik fremstilles Dele til Jagere og
Tanks. Seks voldsomme Eksplosioner, der slyngede Dele af Fabriken mere
end 50 Meter til Vejrs, ødelagde den. De sidste fem kom i Serie efter den
første, der øjensynligt skudeskræmme. Hundreder af Københavnere overvære
de fra Altaner og fra 5 Banelinjen uden at søge Dækning disse fem Eksplo
sioner. Ingen saaredes. Man erklærer, at nogle af de finere Maskiner er
reddet. Bohnstedt Petersen regner med at komme i Gang igen om 2—3 Maane
der.

Som Hævn skete der i Nat Schalburgtage imod noget saa mærkværdigt som CB
Grundskolen i Rosenvænget, den offentlige Bygning, som ligger SSBygnin
gerne i Kvarteret nærmest uden at have Bevogtning. Bygningen forvandle
des i en øredøvende Eksplosion til en Grusbunke.

Et Rygte om, at Tyskerne har beslaglagt Lytterkartoteket hos Stats-Radio—
fonien kan ikke bekræftes, men man bør være forberedt paa ~ktion imod Ra
dioapparaterne.

Det viser sig nu, at en tysk Marinesoldat, der blev saaret, da de fire
tyske Skibe sænkedes i Svendborg Havn, e~r afgaaet ved Døden. Han var ef
ter den første Eksplosion gaaet ombord sammen med nogle andre, og de
slyngedes ved Eksplosionen op gennem Dækket. Der var forud advaret.

En lignende Uforsigtighed var Skyld i to Sabotagevagters Død i Odense,
da Holm Nielsens Fabrik og Bilværksted blev ødelagt. Efter at Sabotører—
ne havde advaret, trængte de ind for at foretage Sprængningen. De ledte
forgæves efter de to Vagter og mente tilsidst, at de var flygtet gennem
en Bagdør. Efter Eksplosionerne opklaredes det, atde havde gemt sig i
Bygningen.

I Fædrelandet er i Dag Dødsannonce for Vagmester Jørgen Blett Christian
sen fra Schalburgkorpset, dræbt under Kampen i Mandags. Logen bevogtes
nu af to Mand med Maskinpistoler og 10 med Karabiner. Vagtkommandøren
har meddelt, at man vil skyde paa alle Opløb.

En nærmere Undersøgelse har vist, at det ikke var Vaadeskud, som ramte
Linje 3-Sporvognen, hvis saarede kvindelige Passager nu ogsaa er død. Der
skete det, at Vagten skød, da Cyklisten raabte Landsforræderçuden at ram
me. Umiddelbart efter nedskød man en anden Cyklist, som punkterede uden
for Logen, hvilket skræmte Vagten fra Vid og Sans, hvis han har haft no
gen af Delene. Cyklisten slæbte sig ind paa Rigshospitalet, ramt i Benet.
Derefter gik hele Vagtafdelingen i Stilling udenfor Bygningen for at
standse alt, som nærmede sig. Da Sporvognsstyreren ikke reagerede hurtigt
nok, skød man ham ned, og samtidig ramtes de to Passagerer.

Da Politiposterne ved Afspærringen Natten til i Gaar vilde stoppe en ci
vilklædt Mand, der var paa Vej imod Logen, løb han genne, Spærringen,
skød indefra tre Skud mod Politiet og forsvandt saa ind i Logen, hvor
man bagefter nægtede at kende noget til ham. Ingen saaredes.

Gisela Bannier, Ordrup Jagtvej 58, og Elisabeth J., Hermann Triers Plads
5, er begge ansat hos Dr.Best.
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Der er nu givet danske Myndigheder Tilladelse til at sende Repræsentan
ter til Jøderne i Maria Theresienstadt. Afdelingschef Hvass, Udenrigsmi
nisteriet, og Lægen, Juel Henningsen, fra Sundhedsstyrelsen afrejser sna
rest.

Politigaarden i København omdannes til veritabel Fæstning med et Panser
taarn, forsynet med Skydeskaar, midtfor Hovedfacaden og Maskingevær—Bun
kers, tilgængelige indefra Bygningen, paa Siderne. “Fædrelandet” angri
ber paa dette Grundlag Politiet heftigt og spørger, hvem man vil forsva
re sig imod. Angrebet skrives af Kjeld Helweg Larsen, Snigmorderens Bro
der, der selv er saa livende ræd, at han knap tør gaa paa Gaden.

Ejnar Jørgensen, KB Martinsen og Løjtnant Steenild-Møller skal ud paa en
Provinstourne for at slaa til Lyd for Terrornazismen i Danmark. Der læg
ges ud i den beslaglagte Frimurerloge i Aarhus 25.ds. Møderne vil blive
beskyttet af maskinpistolbevæbnede Schalburgfolk, der ogsaa skal dirige
re den frie Diskussion efter Talerne.

Fra Vagtposterne paa ørnegaardens Transformatorstation er røvet Vaaben og
forskellig Udrustning.

Tyskerne er ved at være inde paa, at det er en Fejltagelse, naar man har
arresteret den saakaldte Lehmann-Gruppe af Læger i København. Da Hagens
var blevet dræbt ved Carltorp, fik Gestapo den Ide, at der til enhver Sa
botørgruppe er knyttet en Læge, som tager med til “større Ting”. Og da
man vidste, at Lehmann-Gruppen arbejdede med private Lazaretter, som skal
bruges i en Katastrofesituation, slog man ned paa den. Nu har man opda
get, at Sagen snarere sorterer under — Røde Kors.

Tyskerne har nu ogsaa overtaget Bevogtningen af Jernbanelinien Aarhus
Skanderborg. Man mener, det er midlertidigt. Dansk Politi er trukket til
bage.

Politiet i Aalborg har arresteret og til tysk Rettergagn udleveret Brand-
man i tysk Tjeneste Jens Erik Rasmussen, kld. Schou. Han har truet Nege
ren Thomsen paa Livet og skudt en Søfyrbøder i Tindingen og i det ene
Ben, fordi han ikke vilde fortælle ham, hvor der var “Piger”. Søfyrbøde
ren er alvorligt, men ikke livsfarligt, saaret.

Der verserer i Politikredse Rygter om, at Politibetjent Offerdal, der ny
lig fandtes dræbt paa Jernbanelinien ved Kbhv sammen med en Jernbanear
bejder, blev Offer for en Forbrydelse. Man har ikke kunnet finde hans Po
litiskilt og Tjenestepistol, siges der.

Der er fra et tysk Lager hos Jernfirmaet 5 C Sørensen, Randers, stjaalet
Kuglelejer til 50,000 Kr. De menes solgt til Tyskerne een Gang til.

Valgmenighedspræst Aage Møller, Mellerup ved Randers, er forsdundet og
eftersøges af Gestapo. Tyskerne henvendte sig først paa Rønshoved Højsko
le, hvor Aage Møller var til for to Aar siden, og før de fik den rigtige
Adresse opsporet, var Fuglen fløjet.

Kun ni Esbjergkuttere søgte ikke Havn efter den allierede Advarsel. De
kom ind i S~ndags med gode Fangster, men der blev ikke givet eet eneste

Bud paa Auktionerne Mandag og Tirsdag. Det endte med, at Autoriteterne
kasserede Dele af Fangsten som fordærvet. Tyskerne krævede nu hele Fang
sten eksporteret, og Fiskeeksportørerne maatte til Møde paa Sømandshjem
met, hvor 3-4 Gestapobiler ventede udenfor. Gestapo blev dog forment Ad
gang til selve Mødet. Man vedtog at sælge Tyskerne det hele, det fordær
vede incl., og at give Pengene, ca 150,000 Kr, til Velgørenhed, saa de
ni Kutterejere intet faar ud af at have siddet den allierede Advarsel o
verhørig.

Hjemmefrontens Radio rettede i Aftes et skarpt Angreb paa Professor Vin—
dign Kruse for hans nazistiske Værk “Det kommende Samfund”. Man betegne
de Ham som en Kamæleon.

London Radio advarede i Morges danske Arbejdere imod den kommende tyske
Arbejdsordning. Man maa iøvrigt ikke være blind for, at Nyordningen kan
betyde Tvangsarbejde ogsaa i Danmark. Det er vanskeligt at finde en for
nuftig Forklaring paa, at Tyskerne pludselig vil til at spare paa Natio
nalbankens Penge.

Særmelding: Hilsen til Ingeborg og Valdemar fra Anton og Hilsen til Lau
rits fra Hertugen.

Under Branden i Domus Medica blev en halv Snes Mennesker reddet ud af en
Sidebygning paa Stiger over Gaardmuren. Porten var styrtet sammen.

I Anledning af tre Aarsdagen for den russisk—tyske Krig opgjorde Moskva
Radio de tyske Tab til 7,8000,000 Mand, de russiske til 5,3000,000. Man
gjorde opmærksom paa, at Tyskerne, da de stod paa Magtens Tinde, havde
erobret 1,5000,000 Kvadratkilometer russisk Jord. Den russiske Hær er si
den Stalingrad avanceret 2000 Kilometer. I Dag er, sagde Radioen, den ty
ske Hær slaaet, Den staar foran Tilintetgørelsen.

Ikke een eneste tysk Soldat maa forlade Cherbourg levende, Fæstningen
skal forsvares til sidste Mand Dette er Hitlers Ordre til de tre inde
spærrede Divisioner. Angrebet skrider rask frem. Amerikanerne “ruller”
Atlanterhavsvolden ved Cherbourg op fra Siderne. Artilleriild veksler med
Luftangreb. Detkan kun vare Dage. Terrænet indsnævres for hver Dag. Kor
ridoren tværs over Halvøen er nu 30 km bred, og der angribe~ ogsaa mod
Syd paa dette Frontafsnit. Den tyske Panserdivision “Das Re4ch” er ankom
met til den østlige Del af Fronten efter en Rejse fra Toulouse, som vare
de 8 Dage mere end beregnet, fordi Partisaner ustandselig angreb.

Det meddeles i Deutschen Kurzwellensender Atlantic, Soldatensender Ca
lais, at den tidligere franske Flyver Krause Jensen, der nu er Værnemager
i stor Stil (hans 50 Aars Fødselsdag i Stilhed vil erindres) af Goering
har faaet en Fødselsdagsgace — Hermanns Fotografi med Signatur i Sølvram—
me. Krause Jensen menes at have været den sidste, der var i Kamp med Goe-
ring under Verdenskrigen. Desværre ramte altsaa begge de Herrer daarligt.

Endnu en tysk Reservedivision, den 19. Luftwaffefeltdivision, er blevet
sat ind paa Italienfronten efter at have været 21 Dage undervejs fra Bel
gien. Den naaede at komme tidsnok til at rømme Monte Pescari Nord for
Grosseto. Der er nu revet yderligere fire tyske Divisioner op i Forsøg
paa at dæmme op for de allierede Angreb.
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General von Henneken maa nu forsvare Jylland uden Reserver. Tyskerne har Tilladelse til det meste Forbrug af Papir, og Bogtrykkere skal altsaa til
bestilt yderligere 38 danske Tog, hvilket er nok til en Division. Dermed at søge. Man regner derved med at kunne skære ogsaa en Del af den “uøn
er tre Divisioner og en Del spredte Afdelinger forsvundet fra Danmark. skede Presse” ned, d.v.s. Annoncebladene. Man opfordres til at sikre sig:

SLUT.
De russiske Styrkers Maal synes nu at være selve Helsingfors. Ifl. tyske,
illegale Rapporter møder de tyske Styrker, som støder frem langs Bugten,
ingen Modstand, og man regner med den finske Hovedstads meget snare Erob—
ring, medmindre der sker noget politisk forinden. De russiske Afdelinger,
som fra Wiborg støder mod Nordøst for at afskære Finnerne paa Svirfron
ten, møder Modstand, men det er det eneste Sted, Finnerne har kunnet sam
le Tropper efter det store Sammenbrud paa Næsset. Der er stadig ingen
tysk Hjælp af nogen Art.

Det amerikanske Angreb paa den tyske Rigshovedstad i Gaar var det alvor—
ligste, Storbyen endnu har oplevet, meddeles det. Ydermere er Berlin og
saa blevet angrebet i Nat, dog af noget svatere Styrker. Ved det ameri
kanske Angreb ramtes, ifl tysk Kilde, B M W Motorfabrikkerne, Daimler
Benz., Norddeutschen Motoren Werke A G og andre krigsvigtige Fabriker,
saaledes at Angrebet blev et haardt Slag for den tyske Forsyning med
Tanks og Flyvemaskiner. Det batter bedre end Terrorangreb med Raketter
ud i det Blaa. 1000 af Maskinerne fortsatte til de ny Flyvepladser i Rus
land, hvorfra de kan gennemføre nyt Angreb med Landing i England.

Den tyske Overkommando forlanger nu en 72 Timers Arbejdsuge gennemført
paa Grund af den Produktionskrise, der nu blomstrer. Arbejdstiden skal
først og fremmest gælde i de Industrier, som fremstiller Panservogne,
Flyvemaskiner, Værktøjsmaskiner og Kuglelejer.

Der er oprettet yderligere tre Koncentrationslejre til tyske Børn, der
ikke opfører sig korrekt overfor Nazi. Man raader derefter over fire Lej
re for Drenge og tre for Piger.

Professor Jonann von Lehr erklærer i Westdeutscher Beobachter: “Om saa
Krigen skal var i 100 Aar, har vi Tid nok. Det tyske Folk vil følge sin
Fører til den sidste Time, thi den tyske Sejr er kun et Viljespørgsmaal.

Der har været Indbrud hos Lederen af den tyske Tekstilindsamling, Gaulei
ter i Westphalen. Fra en Kuffert stjal Tyven 6 hvide Pullovers og 6 hvide
Flonelsskjorter. I den tomme Kuffert laa en Seddel, hvorpaa Tyven havde
skrevet: “Modtaget med Tak. Tekstilindsamlingen”...

Ifl. Rapporter fra danske Tysklandsarbejdere - altsaa ikke helt paalide
ligt - har der været Trafikstrejke i Hannover i over en Uge.

Betalende Abonnenter erindres om, at vi ikke kan arbejde uden Penge. Det
er specielt Redaktionerne, som ikke har ladet høre fra sig. Det kniber
ogsaa med Indsendelsen af Blade. DF.D, Hj. Ntj, D.P. o.fl. a. mangler
dennegang.

SIDSTE: Finlands Fremtid vil være afgørende for Papirsituationen i Dan
mark. Russisk Besættelse af Landet betyder, at den danske Presse maa ind
skrænkes radikalt i Resten af Besættelsestiden. Foreløbig arbejdes der
med en Nyordning, som skal træde i Kraft til August. Der skal fremtidig
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Danske Sabotører tilføjede i Gaar den tyske Rustningsindustri i Danmark
et Pletskud. Den stærkt bevogtede Vaabenfabrik, Dansk Riffelsyndikat, i
Københavns Frihavn blev totalt ødelagt, og samtidig sikrede man Mod
standsbevægelsen 60 Maskingeværer og 2 20 mm Maskinkanoner fra Lageret.
I Nat har Sabotører ødelagt endnu en af de Virksomheder, paa hvilke Fa
brikationen af Tysklands hemmelige Vaaben er baseret: Radiofabriken Su
perphon paa Finsensvej. Den sprængtes Kl 2 i Nat og er helt ude af Drift.

Angrebet paa Riffelsyndikatet fandt Sted kort før Klokken 18,30. Tre Bi
ler kørte ind i Frihavnen - en almindelig Lastbil, en CB-Lastbil og en af
CB-Lazaretvognene. Den ene af disse Biler var hentet hos CB Vagten paa
Charlottenborg. Brand- og Ambulancetegnene sikrede Kortegen fri Passage
ind i Frihavnen. Ved Syndikatets Port blev to Vagter holdt op og tvunget
til at aabne Portene. Vognene kørte ind paa Fabriksterrænet, og talrige
Sabotører - Arbejderne nævner Tal fra 60 op til 100 - myldrede ud og
tvang Sabotagevagterne og ca 300 Arbejdere sammen paa Pladsen. Der blev
givet Besked paa, at naar Syndikatets Sirener gik i Gang, skulde man
flygte — ned i Tilflugtsrum eller op paa Baneskraaningen. Telefonlednin
gerne kappedes, og Sabotørerne gav sig saa i Gang med det tekniske Arbej
de. Der blev anbragt 5 store Sprængladninger alle de vigtige Steder i Fa
briken, saaledes at hele den store, graa Hovedbygning kunde ødelægges, og
saa heller ikke den røde Bygning med Tegnestuerne og de finere Værksteder
blev skaanet. Arbejderne saa Sabotørerne læsse Vaaben paa Lastbilerne.
Vognene kørte, Advarseissirenen lød, og Arbejderne myldrede bort fra Fa
briken. Ingen saa mere til Sabotørerne, der blandede sig i Flokken og for
vandt. Eksplosionerne var meget voldsomme og rystede hele Kvarteret uden
dog at anrette større Ødelæggelser end nogle Vinduesknusninger udenfor
selve Syndikatet. De 5 Eksplosioner ødelagde hele Virksomheden, saa kun
Ydermurene blev staaende. Brandvæsen fra fem af syv københavnske Brand-
stationer blev sat ind, men der var intet at stille op. Hele det Indre
var en glødende Masse, da man ankom. Der skete flere Eksplosioner under
Branden. Drønene og Røgskyerne kaldte Tusinder af Københavnere til. Nord-
havn-Station var tætfyldt, og Statsbanerne fik Ordre til at lade S-Togene
køre igennem. Sværtbevæbnet Politi ryddede Gaderne i Nærheden, men kort
efter blev tysk Militær sat ind, og Tyskerne gik frem med stor Brutali
tet. Der blev monteret Maskingeværer i Aarhusgade. Da Passagererne i et
S-Tog (Københavnerne kørte frem og tilbage mellem Østerport og Svanemøl
len for at se Branden) raabte Hurra, beskød Tyskerne i Raseri Toget, men
saarede dog ingen. Afspærringerne opretholdtes til hen paa~\ftenen. Da
var Syndikatet en sodet Ruin. Tidligt i Morges var der stor Afspærring og
Kropsvisitation i Frihavnen. Det erkonstateret, at de kostbare Special
maskiner er forvandlede til forvredet Jern. Ingen Mennesker fik saa meget
som en Rift.

Københavns Politi var i Aftes i højeste Alarmberedskab, da man maatte
regne med Schalburgtage som Gengældelsesforanstaltning. Siden i Aftes har
bl.a. Det kgl. Teater været stærkt bevogtet. Man regner med noget helt
desperat fra den anden Side dennegang. Der vil være Grund til at passe
paa bl.a. Københavns Raadhus og Glyptoteket. Man kan regne med enhver
Form for Vandalisme fra Schalburgkorpsets Side. Dødsdomme ventes offent
liggjort i Aviserne senest i Morgen tidlig - Tyskerne skulde have ca 5
paa Lager.

I Forbindelse. mëd disse Begivenheder kan der være Anledning til at adva
re Folk imod at være for aabenhjertige i de store Opløb, som danner sig.
Stikkerne arbejder med stort Udbytte i disse Opløb - man har triste Erfa
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ringer bl.a. fra Odense, hvor Anholdelser er fulgt i Kølvandet. Den, der
gør sig interessant eller beretter Ting, han har set, udsætter ikke blot
sig selv, men ogsaa de Mænd, han roser og beundrer, for alvorlig Risiko.
Ti stille

Tyskerne beslaglagde i Gaar 1000 Lastbiler i København og beordrede dem
leveret oppe i Vendsyssel i Løbet af et Døgn. Det gik bl.a. ud over de
store Bryggerier.

“Lehmann-Gruppen” er nu løsladt, som det var at vente. Tyskerne har kun
beholdt Læge Grut, der sigtes i en speciel Sag, og øjenlægen Steffen
Lund, som man betragter som “Tillidsbryder”, fordi han har afsløret tysk-
fjendtligt Sindelag, skønt han har været med en Statskommission i Tysk
land: Det varer antagelig noget, før Gestapo skal anholde Læger igen....

Sommers berygtede Vagtkorps, der ikke er unddraget det danske Politis
Myndighed, som de fleste tror, har siden sin Oprettelse faaet 14 af sine
El i temænd arresteret.

Der advares imod Elektriker Jørgen Asmild, Allegade 29. III ty. Han op
træder dels i SS—Uniform, dels i mørkeblaat Maxirnaltøj og kalder sig,
naar han er civil, for Ingeniør Iversen. Signalement: Ca 25 Aar, sorthaa
ret, tynd, bleg, syfilislignende Saar i Ansigtet, billigt Kongemærke,
Solbriller i en Brystlomme.

Videre advares, omend af andre Grunde, imod stud.jur. Palle Søderberg,
f. 17/7 1914, Adresse siden 7/11 - 45 Aleppovej 1 St. Dæknavn Johnsen.
Søderberg har, ved Misbrug af Farnilienavnet, foretaget en ukontrolabel
og uheldig Indsamling. Der hviler i og for sig ikke Stikkermistanke paa
ham, men ingen vil have Ansvaret for ham.

Gernersgadevagten skal ikke mere rykke ud til Kasernen paa Blegdamsvej.
Feidgendarmeriet har faaet nok: I Stedet skal det tyske Politi, som er
indkvarteret paa Alsgades Skole, direkte alarmeres.

Det er konstateret, at Bomberne, som ødelagde CB—Grundskolen i Rosenvæn
get, er kastet ind gennem Vinduerne i den ubeboede og ubevogtede Bygning
af Mænd, som derefter løb. Vister Schalburgfolkene store Helte.

Særmelding: Hilsen til Ruth, Julius, Wilhelm, Gotfred, Anders, Torkild
og Filip.

Efter at London Radio i Gaar havde præsenteret et nyt Medlem af den ø
erstkommanderendes Generalstab, hvis Stemme man bad danske Lyttere lægge
Mærke til (for at afværge, at Tyskerne udsteder falske Ordrer), oplæstes
en Meddelelse om, at Henstillingen til Fiskerne om at holde sig i Havn
er udstrakt til at gælde til og med Torsdag den 29.ds. Kl 21. “Den ø
verstkommanderende nærer Tillid til, at de Fiskere, der har ydet en saa
fortræffelig Bistand til Gennemførelsen af denne livsvigtige Instruktion
i de to Uger, der er gaaet, stadig vil forblive i Havn. Alle Fiskere, som
erpaa Søen nu i disse Farvande, bør gaa tilbage til Havnen.

I Hjemmefrontens Radio oplæstes i Aftes et Invasionsdigt af Otto Gelsted.
Det lød, saavidt det lod sig referere efter Radioen og - af Pladshensyn
- gengivet uden Liniebrud, saaledes:

“I Skærgaarden toner eet eneste Ord - det suser i Løv, og det bruser i
Regn — I den kolde og blæsende Skov, hvor jeg bor - i den regntunge Luft
staar et glitrende Tegn - Det lyner fra Vest og fra Syd og fra øst - en
Dommedagstorden, en Skabelsens Røst - og ud over Havet en Haand har sig
strakt - mod Ondskabens Port og sprænger dens Magt - Det er Frihedens
Røst, det er Frelseren, der kom -fra det sejrrige øst til det friede Rom
- Fra Kanalen er Englands vældige Haand - strakt ud over Frihedens Rubi

con. - Ellevetusind Flyvere strøg - i en Blæst fra Nordvest over flammen
de Røg. og Barkasser gik ind gennem Bølger af Blod - og gennem den bræn
dende Olieflod - Og aldrig spredte et Fugletræk - i Morderes Hjerter saa
dyb en Skræk. -og aldrig før under Himlen set - fløj over Strædet Hævnens
Kornet - Og aldrig rejste sig Dovers Klint - med et stoltere Lyn fra sin
hvide Flint - Og Sejrens Straaler, der gaar derfra - er Hævn over Dunker
que og Guernica - Jeg møder her i det fremmede Land — paa Vej til Skoven
en fremmed Mand — og vi bryder os ikke om Navn og Person - vi kan se hin
anden og ved : Invasion - I den ensomme Skov er vi med i det Raab - der
er Dødsrigets Død og Befrielsens Daab - et Skabelsens Bud og en Dommens
Cyclon - det mægtige Frihedens Raab : Invasion:

BBCs Korrespondent i Stockholm oplyser, at man der anser de russiske Vaa
benstilstandsbetingelser til Finland for overraskende milde.

Der skal nu mellem dansk Politi og Tyskerne føres tekniske Forhandlinger
om Nedskæringen af Politistyrken. Man agter fra dansk Side at pege paa,
hvorledes Politiets Opgaver er vokset Dag for Dag under Krigen.

EfterLøsladelsen af Amtmand Refslund Thomsen ventes ogsaa Martensen Lar
sen og Brix løsladt snarest.

Den i Linje 3 Sporvognen paa Blegdamsvej dødeligt saarede Kvinde er den
34 aarige Fru Valborg Hansen, der fik to Skud i Hovedet.

Forsyningssti 11 ingen.

Vi omtalte igaar papirsituationen og skal idag bringe nogle oplysninger
og andre grene af forsyningen. Hvad brændselet angaar, har tilførslerne
været meget svigtende i den sidste maaneds tid. I maj fik vi 187,000 ton
kul og 54,000 ton koks og briketter, men i første halvdel ai~ maj er de
tilsvarende tal 71,000 14,000 og 10,000, dog at gasværkskul~overhovedet
ikke er ankommet. - Petroleum kan ikke tildeles til kogebrug før engang
i juli. - Benzintildelingen er nedsat 1/5 til 400 ton. - M.h.t. brænd—
selsolje har tyskerne lovet øgede tildelinger, men foreløbig maa der en
nedskæring til, navnlig for fiskeriet. - Hvad angaar træ skal der nu for
uden importtilladelse ogsaa salgstilladelse, og 60% skal anvendes til
boligbyggeri. - Glassituationen er efter schalburgtagen mod Korsør Glas
værk katastrofal idet man derfra leverede 2/3 af forbruget. - Man har
endog overvejet at forbyde anvendelse af træ til reparation o.l. af vin
duer. - Cementen synes at være iorden, idet de til beskyttelsesforan—
staltninger krævede kvanta 56,000 ton er leveringsmulige.

Man mener snart at kunne sætte et nyt strømpemærke ikraft, og med skotø—
jet overvejer man stadig rationeringsmulighederne. Der fremkommer snart
standartmetervarer til dameundertøj.

Værnemagten har kun indkøbstilladelse mod aflevering af mærker for ratio
nerede varers vedkommende.
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General de Gaulles besøg i London medførte ikke, at det franske befriel
sesraad blev anerkendt som provisorisk regering, og man maa derfor imøde
se et besøg i Washington. Iøvrigt var de Gaulle forleden paa besøg i in
vasionsomraadet.

Efter alt at dømme er Cherbourgs fald kun et spørgsmaal om kort tid. Med
en intensitet og en grundighed, som overgaar alt, hvad denne krig hidtil
har kunnet opvise med hensyn til materielindsats, er de amerikanske styr
ker gaaet til generalangrab mod byen, hvis besætning, resterne af tre di
visioner, har staaet i uophørlig, udmattende kamp siden onsdag middag. De
svære bunkerstillinger tages under artilleribeskydning og flyverbombarde
ment een for een, og naar de er møre, stornies de af specielt uddannede
Pionertropper. Stump for stump nedbrydes fæstningsringen om Cherbourg, og
der er allerede nu slaaet en pøl gennem den tyske propagandapaastand om
uovervindelighed. Cherbourgs Fæstningsværker har langtfra staaet deres
prøve, og den kyndighed, hvormed amerikanerne har overvundet dem, har
vakt betydelig uro i den tyske overkommando. Byen er fuldstændig afskaa
ret, idet invasionstropperne er stødt frem til kysten paa begge sider af
byomraadet. Generalløjtnant Helmich, der er chef for tre divisioner, er
faldet under kampene i Frankrig. Det er den fjerde tyske general, der har
maattet bide i græsset under invasionen.

Forsøgene paa at reorganisere de splittede finske styrker nord og nord
øst for Viborg er endnu ikke lykkedes, og situationen staar mere og mere
i sammenbrudets Tegn. Ogsaa den finske Presse er ny begyndt at male si
tuationen i sorte farver, og der lægges ikke skjul paa, at Finlands stil
ling er meget alvorlig. Fra tysk side i Finland nøjes man med at betegne
situationen som uoverskuelig, hvilket maa betragtes som en indrømmelse.
Efter at have overskredet svirfloden støder de russiske panserstyrker nu
direkte mod midtfinland. Den russiske flaade har allerede taget Viborgs
havn i besiddelse.

De allierede bomberformationer har nu rettet deres opmærksomhed mod de
benzinfabriker og raffinaderier, som tyskerne har ladetopføre i Frankrig
Fire af disse fabrikker er sat ud af spillet ved angreb i de sidste to
dage, og samtidig er angrebene mod “treibstofanlagen” i selve Tyskland
blevet fortsat. Fra den tyske overkommandos Side er man nu klar over den
dødelige trusel, og der er givet ordre til, at alle disponible jagerstyr
ker skal sættes ind under angreb paa treibstofanlagen.

Svenske søfolk har rejst krav om 25.pCts risikotillæg for alle farter
gennem Kielsekanalen. Det hævdes, at kanalen er meget farligt farvand,
idet det efter allierede mineringer varer 14 dage, før kanalen er renset.
I den tid maa skibene ligge stille, udsatte for flyverangreb. SLUT.

Situationen i Danmark er blevet alvorligt skærpet i det sidste Døgn. De
Tilstande, vi nu gaar ind til, vil efter al Sandsynlighed komme til at
overgaa det, man kalder “norske”. Indførslen af Standretter betyder, at
de Politi— og SS-Organer, som foretager Anholdelserne, samtidig skal søm
me. Hidtil har man haft juridiske tyske Dommere, der dog har forsøgt at
faa et Grundlag for Dommene. Vilkaarligheden i de afsagte Domme skyldes
for det første, at hele Politisystemet hviler paa Stikkere, og for det
andet Mangelen paa Forsvarere, hvortil kommer selve det nazistiske Prin
cip, at Vilkaarlighed i Retsplejen er af det gode, fordi det skræmmer
Folk fra Smaaforbrydelser...

En af Følgerne bliver antagelig, at Horserødlejren tømmes, for at alle
dens Beboere kan komme paa Tvangsarbejde i Tyskland. Der er Tegn paa, at
det skal ske en af de allernærnieste Dage.

En anden Følge er en Skærpelse af Schalburgtagen. Efter tysk Ordre blev
der i Nat taget Hævn for Rekylriffelsyndikatets ødelæggelse ved Ødelæg
gelse af den konservative Højborg i København, Borgernes Hus i Købmager
gade, og den ny Studentergaard, hvis Beboere ikke blev alarmeret før Eks—
plosionerne. Fire Studenter begravedes i Ruinerne, men blev frigjort i
Tide, og man mener ikke, de er kommet noget virkeligt alvorligt til. I
Sygeplejerskernes Hus overfor saaredes npgle Beboere af Glassplinter.
Heltedaaden vil, om yderligere Efterretninger indløbet, blive nærmere om
talt under Sidste.

En Optælling har vist, at Sabotørerne tog ikke 60, men 72 Maskingeværer
fra Rekylriffelsyndikatet. Tyskerne er blevet aldeles desperate over den
ne Sabotage, som er rygtedes helt til det store Hovedkvarter. Da de ikke
kan finde de skyldige, slaar de ned paa Sabotagevagterne, som de beskyl
der for Medviden. Jagten gik i Gaar paa alle Sabotagevagter fra Syndika
tet, og man har Indtryk af, at Tyskerne har arresteret alle dem, de kun
de faa fat i. Det drejer sig fir Størstedelen om gamle Gardere. Ogsaa
Kommitteret i Syndikatet, Grev Valdemar af Rosenborg, er blevet arreste
ret af Gestapo i denne Sag. Denne Arrestation indenfor Kongehuset vil
vække Opsigt ud over Grænserne.

De otte dødsdønite og henrettede Sabotører var indblandede i den saakald
je “Aars-Affære”, som kom op, fordi en Mand i Aalborg i Beruselse prale
de paa en Restaurant af sine illegale Bekendtskaber. De blev ~dømt for
Samarbejde med Faldskærnisagenter og Afhentning af nedkastede~Vaaben og
Sprængstoffer etc. Landmaaler Balslev, Købmand Lauritzen, Køl5mand Rydder,
Klejnsmed Funk Lind og Købmand Westergaard Jensen var alle fra Aars,
Gjessing var fra Hasseris ved Aalborg, Henriksen fra Agersted, Vendsys
sel, stud theol Ulrik Hansen fra Hærup ved Hobro. Malthe Poulsen, Ing
vardsen og Blikkenslager Larsen er fra Farsø, Abildgaard fra Aars og de
fire Seminarjeelever fra Ranum. Det var deres Arrestation, som i sin Tid
førte til Seminariets Protestlukning.

Bladet Budstikkenm udgivet af Frit Danmarks Aarhusgruppe, har haft et o
riginalt Indfalçl. For nogen Tid siden fjernede Patrioter som Protest mod
de tyske Filmsforestillinger Spolerne til Farvefilmen Den gyldne Stad.
Nu har Bladet til sine Abonnenter sendt en Fenitusindedel af Filmen - et
af de Originale Billeder fra Filmsstrimlen. Man oplyser, at Resten af
Filmen er blevet anvendt tik Brandbomber. Det lille Farvefotografi skal
minde om, at man ikke bør gaa til tyske Film. Ca 35 øre af Billetprisen
gaar iden tyske Krigsindustrus Kasse, en stor Del af Resten til tysk Pro-
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Samme Blad oplyser, at der var stor Middag i Aarhus paa Hitlers Fødsels
dag, arrangeret af de tyske Myndigheder. Blandt Gæsterne var bl.a. Direk
tør Juncker, Aarhus Oliefabrik med Frue, Købmand Stær med Frue og Tømmer-
handler Erik Barnow og Frue.

Fra Højen Hule mellem Vejle og Kolding beretter Bladet, at en Landmand,
som rev et gammelt Hus ned og bevarede Brønden, paa Børnddækslet har fun
det en Seddel, hvorpaa der stod : Tak for godt og sikkert Opholdssted i
30 Dage. Sedlen var underskrevet af fire engelske Flyvere, som nu befin
der sig i god Behold i Sverige.

Nyeste Vits i Tyskland : Nu har vi vist Verden det første af vore hemme
lige Vaaben: Flyvemaskiner uden Fører Men vent bare. I næste Maaned kom
mer det næste : Vor Fører uden Flyvemaskiner.

Den ved Sabotagen mod Rekylriffelsyndikatet anvendte CB—Lastvogn var rø
vet paa Lyngby Brandstation, hvor to Sabotører passede paa, at der ikke
blev slaaet Alarm

Rettelse: I ovenstaaende Notits skal for Rekylriffelsyndikatet staa Su—
pherfone Radio. Røveriet af Lastbilen skete Klokken 22,50 den 22/6, og
kort før Klokken i ankom ca 50 Sabotører i CB.Brandbiler til Nordisk Ra
dio Industri, Superfone, Finsensvej 39 ADe lagde Bomber og hædte brænd
bare Vædsker ud, saa det hele stod i lys Lue efter første Eksplosion. Den
treetages Ejendom blev ødelagt. Alle Sabotøere undslap.

Danske Myndigheder har klaget over en tysk Løjtnant i Fjerritslevdistrik
tet, fordi han mange Gange har beslaglagt Befolkningens Baade eller selv
fanget nogle af Beboerne, som har har holdt indespærret paa Lofter eller
i Stalde som sine egne private Fanger. Landinspektør Monraad har saale
des to Gange været spærret inde af den gale Løjtnant, og han har nu paa
tysk Forlangende maattet flytte fra sin Bopæl i Aggersund, fordi han ud
fordrer Løjtnanten

22/6 maatte dansk Politi rykke ud for at redde to Pigebørn, der havde væ
ret i Selskab med Tyskere. En større Menneskemængde forfulgte dem i Lin—
denovsgade. Den ene af Pigerne forsvandt, den anden blev fundet paa en
Trappegang og ført til Politistationen.

Gestapo har beslaglagt Trykkeriet Mikkel Bryggersgade 2 og ladet 3 Tryk—
kerimaskiner fjerne. Indehaveren er anholdt.

Det er lykkedes tysk Politi at anholde en Del af de Mennesker, som raab
te Hurra i S-Toget, da de passerede det brændende Rekylriffelsyndikat.
Der var Stikkere med i Togene. Paa Politistationen i Rosenvænget har 10
danske SS.Mænd afhentet en Reservepolitibetjent, som de beskylder for at
have pebet i Fingre ad dem i Odensegade den Aften

I Aarhus er anholdt: Maleren Thorvald Hansen med to Sønner, Repræsentant
Eigil Jensen, Munkegade, og Carl Aage Ingvarsen, Heibergsgade 27.

I tyske Storforretningskredse er man for Tiden optaget af et samle fri
Valuta efter Metoder, der tyder paa vildeste Korruption. Man tilbyder i

de besatte Lande, at der maa sælges Fødevarer til Svejts mod fri Valuta,
der saa skal benyttes til Køb af italiensk Celiuld og Kunstsilke, oplag-
ret i Tyskland og Sverige, Disse Handeler foregaar helt udenom de offi
cielle Handelsdelegationer, men naar Tilbudene fremsættes, erklæres det,
at der fra højeste Sted foreligger Tilsagn om de nødvendige Tilladelser.
Kun een Forklaringer mulig: at indflydelsesrige Enkeltpersoner samler Va—
luta til Flugt til neutralt Land. En af Hovedmændene i disse Forretnin
ger er Krupp von Bohlen.

Et Rygte, der ogsaa har fundet Vej til den illegale Presse, gaar ud paa,
at den i sin Tid ved Korsør dræbte Nazi-Stikker Fru Fischer, skulde være
identisk med den fra Damhusmordsagen kendte Musse Gadedreng. Rygtet er i
sin Tid undersøgt, og det kan ikke bekræftes.

Ingeniørhuset, der ligger ved Siden af Shellhuset, er nu rekvireret af de
tyske Myndigheder, der skal bruge Kontorerne til Gestapofolk og antagelig
~og Restaurant til mere selskabelige Formaal.

Storoffensiven paa østfronten kom paa det eneste sted af fronten, hvor
fra tyskerne ikke har meldt noget om russiske troppekoncentrationer. Det
første store gennembrud har tyskerne opnaaet paa begge sider af den
stærkt befæstede by Vitebsk, som nu er omgaaet paa to sider. Byens jern
baneforbindelser mod nord og syd er afskaaret. Den tyske overkommando
regner tilmed med, at den nuværende offensiv kun er optakten til general-
offensiv paa endnu flere afsnit af den 2000 km lange østfront. De tre ss
divisioner uVikingfl, 11Brunsberg”, og “Hohenstaufen”, som er blevet over
ført fra Frankrig, er operatov reserve paa østfronten. De finske hærgrup
per er ved russernes fremstød nord for Ladoga delt i to dele og risikerer
helt at miste kontakten med nordhæren, hvis russerne støder videre frem.

Den tyske soldatervitz har lanceret en ny betegnelse for de reservedivi
sioner, som marskal Kesselring med mellemrum kaster ind i kampen for at
søge at holde de allierede Stangen. Divisionerne kaldes “korsetstivere”.
De fire korsetstiver-divisioner, som hidtil er sat ind, er alle blevet
revet op efter faa dages forløb-.

Stormløbet mod Cherbourg fortsætter. Tyskerne har maattet opgive forelø
big seks støttepunkter i forsvarsringen omkring byen, og paa~mindst fire
steder er de allierede brudt gennem den yderste forsvarszone’r. Det meste
af halvøen genlyder af helvedeslarmen fra Cherbourg, i de korte Ildpauser
høres de dumpe drøn fra de tyske pionerers ødelæggelsesarbejde i Havneom—
raadet. De allieredes Offensiv fra den sydlige front af afspærringsbæltet
over halvøen skrider fremad, en panserkile støder frem imod la Haye du
Puits.

Samtlige rumænske olieraffinaderier er sat ud af spillet efter fredagens
luftangreb paa Ploesti og Giurgiu. Disse angreb betegnes som de hidtil
haardeste imod oliemaal i Rumænien. De allierede bombere startede fra
russiske baser og eskorteredes af Sovjet—jagere. I Ploesti omkom adskil
lige. tyske specialister, som arbejdede der for at bringe raffinaderierne
paa fode igen efter de sidste angreb. Brændstofsituationen i Tyskland er
nu saa alvorlig, at der er givet ordre til samtlige motoriserede hæraf
delinger om at bégrænse de motoriserede operationer til de strengest nød
vendige. Man har maattet forstærke jagerstyrkerne i Rumænien, selvom det
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medfører en svækkelse af rigsomraadets jagerbeskyttelse.

Efter højeste Ordre udbetales der herefter tyske soldater i Frankrig og
Belgien et betydeligt tillæg til deres sold, saafremt deres hjem er ble
vet bombet. Meningen er, at de i de besatte lande skal kunne købe udstyr
til erstatning for det ødelagte.

Det er i Frankrig blevet forbudt de tyske stabe at føre kommandostandard
paa stabsvognes forskærme eller overhovedet at have kendetegn. Aarsagen
er den, at partisaner og allierede faldskærmsagenter driver en formelig
jagt paa højere tyske officerer bag fronten. De interesserer sig overho
vedet ikke for menige soldater, mens de derimod skyder stabsofficerer
ned, naar de kommer kørende i biler. Man har eksempel paa, at fire stabs—
officerer er blevet dræbt af skarpskytter, mens chaufføren, en gefreiter,
uantastet gik lov at køre til hovedkvarteret med ligene.

Schalburgtagen imod Studentergaarden menes forøvet ved Hjælp af Bombe i
Bygningens Badekælder. Der er sprængt en Del af selve Murværket bort og
anrettet voldsom Glasskade. Haardt saaret blev stud med Balslev. cand jur
Knoph er haardt medtaget af Snitsaar, de øvrige tilskadekomne har det
godt. I Borgernes Hus er det-selve Hjørnet med Vælgerforeningens Konto
rer, som er bombeskadet, mens Selskabslokaler og Mødelokaler ikke har ta
get alvorlig Skade.

Forklaringen paa det tyske Raseri imod Syndikatets Sabotagevagter er den,
at de seks Sabotagevagter, som holdt Vagt ved Indgangen, er forsvundet
sammen med Sabotørerne, der nøje synes at have vidst, hvor de øvrige 30
Vagter befandt sig. Man anslaar, at dér er brugt 15 serieforbundne Bomber
a 30 til 40 Kilo, og at der er brugt Fosfor. Det er fares, at tyske Vagt-
poster ved at sætte Pistoler i Ryggen paa Falckfolk søgte at tvinge dem
til at redde vigtige Papirer paa et Tidspunkt, hvor det vilde være Selv
mord at gaa ind i den brændende Bygning. Tyskerne turde ikke selv. Falck
nægtede derefter overhovedet at medvirke ved Slukningsarbejdet. 1000 Ar
bejdere, som arbejdede i tre Hold, er blevet arbejdsløse. Syndikatet kom
mer næppe i Gang igen under Krigen.

Gestapo har i Aarhus arresteret den 30 aarige Lærer Hans Sørensen fra
Munksgades Skole. Han forsøgte at flygte, men blev skudt ned. Skulderbla
det knustes. Han ligger nu paa det tyske Lazaret. Efter Nedskydningen lod
Gestapofolkene den haardtsaarede Mand ligge i en halv Time paa Ringgaden,
før man kørte ham bort. Videre er anholdt Malermester Johs Jeremiassen,
Marselis Boulevard 78, Aarhus, og to af hans Svende, Kinch og A K Peter
sen.

Paa given Foranledning gøres opmærksom paa Aftalen med NN om Aflevering
af Aviser, Udklip og andet Materiale fra Udlandet. Inf. har heller intet
imod nu og da at høre fra Abonnenterne, med et Par enkelte fortræffelige
Undtagelser er Samarbejdet i høj Grad ensidigt. Der savnes især Stof fra
de store Provinsbyer, fra Nordjylland og Vestsjælland. Ogsaa Redaktioner
ne i København anmodes om nu og da at lade noget gaa “den anden Vej”. Vi
vil hellere have en Nyhed to Gange end slet ikke. SLUT.
RETTELSE: Side III fjerde Notits: Det er selvsagt Russerne, som er brudt

igennem ved Vitebsk-som den tænksomme Læser vil have opdaget.
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Danske Sabotører har nu ogsaa faaet Ram paa Nordwerks Afdeling i Ryesgade
og paa Fabriken Amdi samme Sted. Det skete tidligt Lørdag Morgen. Ambi
gik først, og umiddelbart efter lagde to Kænipeekspiosioner Nordwerk i Ru
iner. I Forbindelse med denne Sabotagehandling kom det til den første e—
gentlige Kamp mellem Sabotører og dansk Politi, der som bekendt paa tysk
Ordre bevogtede Nordwerk. Der blev skudt med Maskinpistoler. Fem Politi-
mænd blev lettere saaret, ingen kom noget alvorligt til. I Betragtning af
Nordwerks meget store krigsproduktionsmæssige Betydning var Aktionen u
undgaaelig. Den vil senere blive nærmere omtalt.

Samme Nat ved 2 Tiden havde Schalburgkorpset i sin desperate Ondskab øde
lagt Tivoli, hvor Bomber eksploderede i Glassalen, Koncertsalen, Arena,
Spillesalen og Dansesalen Taverna. I Nat anrettede samme Terrorgruppe be
tydelige ødelæggelser i Den kgl Porcelænsfabrik, hvor uvurderlige Kunst-
genstande er gaaet tabt.

Tivolis ødelæggelse, der har vakt den voldsomste Harme i København, maa
betragtes som Hævn for en patriotisk, spøgefuld Demonstrationa la Højt
talerne paa Raadhuspladsen i sin Tid~. Over København gnistrede i Sct
Hansnattens blege Lys et Festfyrværkeri, akkurat som i de gode gamle Ti
voliaftner før Krigeb. Raketters funklende Ildblomster foldede sig ud o
ver Dagmarhus. Raketterne sendtes op fra Tivoli, Raadhuspladsen og Jar
mers Plads, og man har sjældent set flottere Festfyrværkeri. Trykte Sed
ler gjorde Københavnerne opmærksom paa, at dette var en Hilsen fra det
kæmpende Danmark, ikke noget, der betød noget for Krigsførelsen, men en
Hilsen og en Opmuntring, et Vidnesbyrd om, at Humøret ikke er gaaet tabt
der, hvor Kampen føres. Fyrværkeriet kunde ses over hele Storbyen.

Det tyske Svar var typisk nazistisk. Ved 1 Tiden Natten til Søndag træng
te et halvt Hundrede Schalburgmænd ind gennem Aren~ til Tivoli. Bartende
ren og Overtjeneren skal være blevet holdt op. De fleste af Mændene var
i Uniform og altsaa urørlige for dansk Politi. De slæbte betydelige Lad
ninger Sprængstof ind i Haven. Et Kvarter i 2 lød den første Eksplosion,
som udslëttede Glassalen. Da Brandvæsnet kom, sprang Arena i Luften, og
i hurtig Rækkefølge ødelagdes saa de andre Bygninger. Voldsomme Brande
rasede i Koncertsalen og i den store Spillesal med Den blaa Vogn og Ra—
diobilerne. Lufttrykket anrettede de voldsomste ødelæggelser. Rutcheba
nens Bjerg blev delvis knust og flaaet op, og det Indre af Spejlkabinet
tet knustes. Ved Daggry saa Tivoli ud, som om Tyskerne havde~ været der,
hvad de jo ogsaa indirekte havde: Koncertsalen er brændt ne~ til Grunden,
Rutchebanen er delvis sammenstyrtet, Glassalen er fuldstændig ødelagt,
Heerings Pavillon og Divan III er slemt beskadiget, Taverna, Spillehallen
og den blaa Vogn er brændt, saa kun det, Ild ikke kan fortære, er tilba
ge. Arena er et Hul i Jorden, dækket af Jernbjælker, som man kun behøver
at støbe over med Cement-saa har man en Tilflugtsbunker. En Række af Ha
vens Træer er skamferede. Politiet holdt hele Søndagen Firkanten Bern
storffsgade, Tietgensgade, Vester-Boulevard og Vesterbros Passage spærret
af. Sine Steder laa Afspærringen helt fremme ved VesterVoldgade. Køben
havns Raa dhus var i Nat bevogtet af stærke Politistyrker.

Schalburgkorpset har jo imidlertid den Fordel, at dets Medlemmer kan fær
des uantastet -ogsaa under den nu dekreterede Spærretid, som dog sikkert
ophæves, naar Soldaterne begynder at knurre paa Kasernerne - og desuden
vælger Korpset frit mellem ubevogtede Bygninger af den mest forskellige
Art, fra Pantomimeteatret til Det kgl Teater eller et Baadehus i Havnen.
Og i Nat gik det altsaa ud over den verdenskendte danske Porcelænsfabrik,
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som det lykkedes Korpset at sætte ud af Spillet foreløbig. Fire meget
kraftige Bomber har knust Porcelæn for Hundredtusinder af Kroner og øde
lagt flere Ovne. I det store Spil er Terroristernes Arbejde aldeles nyt
teløst, mod Rekylriffelsyndikatet og Nordwerk tæller Glassalen og Porce
lænsfabrikenjo kun lidt. Som Forplumringsaktion nytter Arbejdet heller
intet, Københavnerne ved fuldt vel, hvem, der laver hvad. Aktionen maa
betragtes som Nervekrig, ført paa direkte.tysk Ordre. Da Dr.Best har det
bedste Forhold til den Hovedansvarlige, K.B.Martinsen, maa han betegnes
som Terroraktionens egentlige Leder. En værdig Opgave for den Befuldmæg
tigede, Førerens Udsending~

Medvirkende til Tyskernes Desperation i de sidste Dage har været en Kø
penick-Affære fra den tyske Avedørelejr. Den siger Sparto til alle tidli
gere Affærer af den Art, og den maa have vakt Tyskernes vildeste Raseri.
En Lastbil, bevogtet af en Arbejdsformand med fire Mand, kom Fredag kø
rende gennem Bagsværd paa Vej ind mod København. Den var læsset med 400
kg. Trotyl, og man skulde i Avedørelejren hente endnu 1400 kg., der skul
de bringes til et andet tysk Depot—maaske til Brug for Schalburgkorpsets
Tivolitur, hvem ved. I Bagsværd stod pludselig 5-6 bevæbnede Mænd foran
Vognen. De stoppede den, holdt de fem Mænd op og dirigerede dem om paa
Ladet. Mens tre Sabotører tog Plads i Førersædet, passede de andre paa
Arbejderne, som de instruerede medV Revolverne som Overtalelsesmiddel. Sa
botørerne vidste Besked med Visitten i Avedørelejren og ønskede selv at
gennemføre den. Vognen ankom derfor planmæssigt til den tyske Lejr. I al
Stilfærdighed sigtede Sabotørerne paa Arbejderne, der spillede deres Rol
le upaaklageligt. Arbejdsformanden viste den første tyske Vagtpost sin
Ausweis og den næste sit Fuldmagtsbevis. Med tysk Soldat paa Trinbrædtet
kørte Vognen frem til Depotet og hjulpet af tyske Soldater læssede Sabo—
tører og Arbejdere de 1400 kg Trotyl op til de 400 kg. Under tysk Honnør
kørte Vognen ud gennem Afspærringen. Ved Ankomsten til Damhussøen satte
Sabotørerne Arbejderne af, lod to Mand bevogte dem og instruerede dem om,
at de maatte vente 20 Minutter, saa skulde Bilen komme tilbage. Det kom
den, og derpaa forsvandt Sabotørerne, idet de underrettede Arbejderne om,
at de ved nogle Træer i Nærheden kunde finde øl. øllet var der, og først
da det var drukket, skete der Anmeldelse....

Der er i Formiddag Forhandlinger i Justitsministeriet om Spærretiden. Man
regner med, at de gamle Passerkort bliver gyldige igen. Dansk Politi øn
sker en liberal Fortolkning af Spærrebestemmelserne, ellers vil man ikke
medvirket til deres Gennemførelse. Bl.a. vil man ikke paa en dejlig Som
meraften være med til at jage Folk bort fra Altaner og Forhaver. ønsker
Tyskerne disse strenge Bestemmelser, som var gældende sidst, gennemført,
maa de sørge for det selv eller gaa med til et Kompromis om, at man først
fra Midnat skal være borte fra Altaner og Forhaver. Rent sundhedsmæssigt
betyder Spærretidendet alvorligste Afbræk i Storbyens Liv. Fra Badestran
dene skal Folk nu være borte ved 19 Tiden for at kunne naa hjem, hvilket
betyder, at talrige Mennesker slet ikke kan naa ud. Ungdommen vil dog
sikkert hurtigt finde ud af, at man kan sove udenfor Byen om Natten.

I Anledning af Omtale i mf. Nr 206 Side 2 Stk 2 er der sket Henvendelser
af forskellig Art, og indtil Sagen er fuldt opklaret, vil det være kor
rekt ikke at omtale Sagen videre. To Grupper vil i denne Sag blive bragt
i direkte Kontakt med hverandre for at Sagen kan blive fuldt opklaret
(Den drejede .sig om en Indsamler, der fra meget kompetent Sted hænges ud
for urent Trav, mens man fra anden Side forsvarer ham)
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Hørt paa Strøget Søndag Aften: En dansk Frikorpsmand sagde til en Politi
betjent om Tivolis ødelæggelse: Det er de Satans Schalburgfolk igen.

Repliken har den Betydning, at den belyser det stadigt stærkere Modsæt
ningsforhold mellem Nazigrupperne. Ganske vist er Schalburgfolkene gaaet
over til SS.Gruppen, men en Del af de rigtige SS-Folk, d.v.s. de oprinde
lige Frokorpsfolk, er stadigvæl clausentro og hader Schalburgfolkéne in
derligt, fordi de “fjerer sig” herhjemme, mens de maa ligge ved Fronten.
Til Gengæld er en Del hjemsendte Frikorpsfolk, der arbejder direkte for
Dagmarhus, i intimt Samarbejde med Schalburgfolk i Terrorgruppen.

Der har paany været Razzia i det haardt hjemsøgte Horsens. Anholdt er:
Bankassistent Aksel G Nielsen, Fjordsgade 47, Tømrerlærling Jens Chr
Rottbøll, Fredericiagade 4, Cyklehandler Riis Madsen, Smedegade 86, Fæng
selsbetjent Ludvig Brandt, Ny Havnegade 86, Maskinarbejder Regner Jensen,
Sønderbrogade 83, Chauffør Jens Brockmann fra Statsfængslet, Handelsmed
hjælperne Jørgen Sabroe og Karl A Sørensen, Smedegade 90, Vulkanisør Eg
gert Anth. Eriksen, Nørregade 16, Fængselsbetjent Børge Johan Brandt,
Nørrebrogade, Lærling Preben L Petersen, Hestedamsgade 10 (atter løs
ladt), Kommis Otto Bogh, Amaliegade 16 A, Kommis Gunnar Fransel, Sønder
gade 43 og Kontorist Per Eriksen, Strandpromenaden 15.

I Viborg er Bagersvend Vald Spaanhede, F~ørremøllevej 60, arresteret.

Den illegale Presse har faaet en udmærket Tilvækst : Viborg Stifts ille
gale Tidende, der arbejder i Tilslutning til Frit Danmarks Nyhedstjene
ste. Betydningen af illegalt Bladarbejde i Provinsen, især i Landdistrik
terne, kan overhovedet ikke overvurderes.

Det tredje Standpunkt blev forbudt af Tyskerne p.G. af et
Sørensen om Stefanus, den første Marttyr. Det er næsten ikke
ud, hvem Tyskerne tror, der er tænkt paa i følgende Slut-

De slæbte ham udenfor Byen.
Hans Mund blev lukket med Mord.
Men gennem Udaaden gjorde hans Mordere
det, som de mente at dræbe, udødeligt:
Aanden og Troen, hans ranke
Smil og Ekkoet af hans Ord. ,~

Særmeldinger : Hilsen til Gunnar og Sigrid fra Violinisten
Hilsen til Aksel fra Hedvig og fra Per til Kis.

CHERBOURG EROBRET:

Atlantic Kurzwellensender, den illegale tyske partifjendtlige militære
Sender, meldte 7,53 Søndag Aften: Den syvende Armes Hovedkvarter medde
ler: Cherbourg maa antages at være taget af Amerikanerne. Radioforbindel
se med Byen eksisterer ikke mere.

Klokken 8 lød Meldingen: Marineforvaltningen meddeler, at Marinestøtte
punktet Cherbourg er erobret af Fjenden. 2200 Mand i Marineforvaitningens
Tjeneste befandt sig endnu i Byen.

Senere paa Aftenen rettede en Repræsentant for den tyske Marine i Sende
ren et voldsomt Angreb paa Hærledelsen. Han oplyste, at det i Dunkerque,
Calais og Boulognes var kommet til Sammenstød mellem Hær og Marine. Hæ-
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ren paastaar, at Marinen trækker sig tilbage, naar Situationen bliver
farlig. Men det er, sagde han, Marinens Pligt at redde Skibene, og kan
det ikke gøres, maa man redde Skibsmandskaber og Specialister. Han tord
nede imod, at Hærledelsen anvender Marinetropper og erklærede, at fuldt
uddannede Skibsmandskaber var gaaet tabt ved at blive anvendt som Infan
teri i Nikolajev, Sevastopol og sidst paa Elba, hvor 500 Marinere ofredes
som Infanterister.

Om Cherbourg”kammeraternes” sidste Kamp oplyste Senderen i Søndagens Løb
adskilligt. Den fortalte, at det svære Flak nu blev anvendt mod Panser,
saa man var værgeløs mod Luftangreb, og at Amerikanerne stormede Bunkers—
stillingerne med Sprængladninger paa lange Stænger og med Flammekastere
af meget stor Rækkevidde. Den forklarede, at de alleredeLuftangreb havde
ødelagt Tilførslerne til Normandifronten, og at den sidste Jernbanebro
over Loire nu ogsaa er sprængt. Et Forsøg paa at sende Skibe ud af Cher
bourgs Havn var strandet. Af 7 udsejlende Skibe blev de to sænket, de tre
alvorligt beskadiget. De to sidste vendte om. Søndag Eftermiddag hejste
Støttepunkt efter Støttepunkt i Cherbourg det hvide Flag. En kuriøs De
taille: Det oplystes, at en 6000 kgs Bombe var eksplodereti et Brænd—
stoflager i Cherbourg. Beholderens Cementdække var “lige saa tykt som
det, der benyttes overfor U-Baads-Baser”. Der var ikke optraadt Brand,
“da Hæren havde benyttet dette Brændstoflager og tømt det, skønt det til
hørte Marinen”.

Efter Ordre fra de højeste tyske Myndigheder skal der ikke mere tages
sundhedsmæssige Hensyn ved Placeringen af Kvinder i Industrien. Kvinder
skal saaledes ogsaa beskæftiges i Blyindustrien. De skal have fuld Ar
bejdstid og ingen Ferie, Rustningsminister Speer har været imod denne Or
dre og har beordret 2 øsker fyldt Chokolade udleveret til hver Kvinde i
Industri en

Det har i tyske Militærkredse vakt Opmærksomhed, at Føreren har haft Tid
til personligt at medvirke ved Oversættelsen og Fortyskningen af et ja
pansk Drama, der opføres i Leipzig. Den tyske Japan-Ekspert Walther Do
natz opholder sig stadigt hos Føreren, der hos ham har søgt Oplysninger
om den særlige japanske Heltedyrkelse, som ligger bag den Kendsgerning,
at japanske Soldater saavidt muligt aldrig lader sig tage levende. Man
beskylder indenfor den tyske Hær Hitlers “Japanere” for at staa bag Or
drerne om, at der skal kæmpes til sidste Mand i de omringede Støttepunk
ter i Vest og øst. Den japanske Fanatisme synes fuldstændigt at have
bjergtaget Hitler.

En tysk Studine, Margrethe Kärn fra Erlangen, er blevet arresteret af
Gestapo, fordi hun i Lørdags paa en Tavle i MUnchenuniversitetet skrev
Førerens Ord af 25.Juni: Krigen i Vest er endt

Tyskerne forbereder store Oversvømmelser i Østtyskland, ved Oderbruch og
Wardenburg, for det Tilfælde, at Polen skulde blive erobret af Russerne.
Der er nu kun Flyverforbindelse med Garnisonen i Vitebsk. SLUT.

Københavnerne besvarede ødelæggelsen af Tivoli og den nye Spærretid med
Arbejdsstandsninger og Demonstrationer af et Omfang, som Tyskerne ikke
har oplevet i noget andet besat Land. Det kom i Aftes sine Steder til Ga
dakampe og hensynsløs tysk Beskydning af Menneskemasser. Saavidt Situa
tionen i en tidlig Morgentime kan overses, er der i Aftes i København
dræbt 6 Mennesker. Ca 50 er indlagt som saarede, til Dels meget haardt
saarede, paa Byens Hospitaler. Skulde nærmere Detailler senere foreligge,
vil de blive omtalt som “Sidste”

Modstandsbevægelsen begyndte spontant og var ikke organiseret fra Fri
hedsbevægelsens Side. Det var Burmeister & Wains Arbejdere, som lagde
for. De besluttede at holde tidligt fro for derved at holde sig skades
løse for den mistede Fritid om Aftenen. Klokken 14 var Arbejdsstandsnin
gen paa denne Byens største Virksomhed effektiv. Arbejderne vedtog at
sende Dr.Best en Skrivelse, der engang vil blive erindret som et af Kri
gens ejendommeligste Dokumenter. Arbejderne i en af den tyske Krigsindu
stris vigtigste Virksomheder i Danmark meddeler nemlig Det tyske Riges
Befuidmægtigede, at saalænge Udgangsforbudet varer agter de nu og da at
tage en ekstra Fridag. Det skal ikke opfattes som Strejke, men det er
skam nødvendigt, idet de, da der jo ikke, saalænge Tyskland er i Krig,
kan garanteres Mad nok, agter at dyrke deres Kolonihaver. Udbyttet af
Kartofler, Tomater etc maa for dem være. af større Betydning end den tyske
Krigsindustris Udbytte af B & W

Og saa gik de altsaa hjem. Da Spærretiden nærmede sig døde Livet i Gader
ne i den indre By ud. Til Gengæld blussede det op i alle Gader saasnart
man blot var udenfor Broerne, og i Yderdistrikterne gik Livet sin vante
Gang, som om Tyskerne aldrig havde opfundet nogen Spærretid. Folk prome
nerede Aftentur og gik paa Besøg hos hinanden ganske som ellers. I de in
dre Forstæder og paa Frederiskberg kunde Tyskerne derimod overkomme at
patrouillere, og her gik det varmt til - varmest paa Vesterbro og Nørre
bro. Dansk Politi anholdt 60 Sengængere, som nærmest meldte sig selv.
Skulde man have renset Gaderne, som Tyskerne forlangte, skulde man have
arresteret flere Hundredtusind Mennesker. Paa Frederiksberg var det saa
galt, at Politiet maatte rykke Tyskerne i Godthaabsvejens Skole til Und
sætning. Den varomringet af knurrende Menneskemængder, der ikke vilde
gaa. Politiet greb ind, idet Tyskerne blev mere og mere desperate og tru
ede med at skyde, Det lykkedes at afværge et Blodbad.

Københavnerne stod i Klynger paa Hundreder paa Gadehjørnern~, saaledes at
de kunde flygte ned ad Sidegaderne og ind i Opgangene, naar’ de tyske Pa
trouiller kom. Til dansk Politi sagde de : I er meget rare, men detteher
skal I ikke blande jer i Hvad Politiet heller ikke gjorde.

De tyske Patrouiller kom paa Cykler, med Maskinpistoler eller Pistoler
skudklare. Naar en Patrouille nærmede sig Menneskemængder, aabnede den
Ild, og Folk flygtede. Det blevdrevet som Sport at blive staaende længe
nok. Mange Steder nøjedes Københavnerne imidlertid ikke med Passivitet.
De drillede Tyskerne ved at tænde Baal midt ude paa Kørebanerne. Gamle
Aviser, Madrasser og Skrammel brændte mellem Sporvognsskinnerne paa.
Strækningen fra Nørrebros Runddel til Frederiksberg Runddel. Paa Vester
bro rasede en Overgang reg ulære Gadekampe. Folk spærrede Gaderne med
Barrikader af Brosten, Trækvogne, Cykler o.s.v. og kastede fra Vinduerne
alt muligt, endog Malerier, ned i Hovedet paa Tyskerne, der skød om sig
i vildt Raseri og Skræk. De hævder, at der ogsaa i dette Kvarter blev
skudt paa dem. Adskillige sagesløse Mennesker blev dræbt eller saaret,
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idet Tyskerne, bl.a. i Eskildsgade, skød ind gennem Vinduerne for at
“skabe Ro og Orden”. Flere Steder blev Skraldespande med Indhold fra stor
Højde kastet imod Cyklistpatruljerne. Der kæmpedes i Oehlenschl~gersgade,
Valdemarsgade, Saxogade og Istedgade, hvor Situationen mindede om 29.Au-
gust. Det lykkedes ikke Tyskerne at drive Folk hjem, saasnart de vendte
Ryggen til, viste man sig igen. Det bør erindres, at den ene Part i Kam
pen var ubevæbnet. I mere fredelige Kvarterer raabte Folk Hurra for de
tomme Sporvogne eller for Politiet, og hvad der blev raabt efter Tysker
ne, lader sig ikke gengive.

I Formiddag gaar Strejkeparolen i København, idet Arbejderne ikke vil be
stille noget, før de igen faar deres normale Fritid under frie Former.
Man vil ikke, et Par Timer efter Arbejdstids Ophør, lade sig spærre inde
i disse Sommeraftner. Alt tyder paa, at Tyskernes Forsøg paa at skabe Ro
og Orden kun har bragt Landets Hovedstad paa Opstandens Rand og har faa—
et Modstandsbevægelsens Aktivitet til at brede sig til vide Kredse.

Den tyske Garnisonskommandant i Skærbæk beslaglagde 24/6 det danske Poli
tis Beredskabslager af Benzin, 3000 Liter, som han lod oppumpe Prøver af.
Han erklærede, at Lageret under Invasion under ingen Omstændigheder maat—
te falde i de Allieredes Hænder. Om nødvendigt vilde Tanken blive sprængt
i Luften. Han kunde dog love, at han ikke skulde gaa saa vidt, før Skær
bæk blev direkte angrebet~ Under Forhandlingerne lykkedes det at overbe
vise ham om, at Benzinenvar Politiets, og at den havde det bedst i Tan
ken, indtil Invasionen. Prøverne blev hældt tilbage.

Under et Slagsmaal i Esbjerg 25/6 anholdt dansk Politi en meget agressiv,
uniformeret dansk Organisation Todt Mand. Andre Todter holdt Politifolke
ne op med Pistoler og tvang dem til at lade den Anholdte gaa. De erklære
de, at de om kort Tid nok skulde ordne Politiet. Imens ankom Feidgendarme
net, som anholdt dem alle.

Det er paa Den kongelige Porcelainsfabrik først og fremmest Ovnene, der
brænder ildfaste Sten, som er blevet ødelagt. Angrebet paa Fabriken blev
foretagét af 25 Mand med Maskinpistoler. Under den heftige Brand blev
flere af Fabrikens Bygninger ødelagt.

Politiet i Aarhus har været i Ildkamp med den nazistiske Marinevægter
Preben Jørgensen, som flere Gange før har gjort sig bemærket. 25/6 om Af
tenen affyrede han Skud over Hovedet paa en Afdeling F D F Drenge, hvis
March gennem Byen med Musik øjensynligt irriterede ham. Da Politifolk op
fordrede ham til at overgive sig - han stod med Pistol i Haanden - skød
han, men blev øjeblikkelig beskudt. Han flygtede, men blev senere fundet
saaret og klynkende i et Buskads. Det viste sig, at han havde en Kugle i
den ene Haand.

Kl 17,30 d. 24/6 skete der en Bombeeksplosion i Maskinfabriken F L K paa
Tagensvej 99. Skaden var meget betydelig. Ingen kom noget til.

Det fremgaar af Politirapporterne, at SS-Folk under Attentatet mod Tivoli
fungerede som Politi paa Vesterbrogade. Bl.a. drev de Folk væk fra Fri
hedsstøtten.

Tysk Politi har haft Husundersøgelse i Roforeningen Kvik Lørdag Nat.

De Sabotører, som ødelagde Nordwerk og Ambi i Ryesgade, sprængte sig Vej
gennem en Mur. De Politifolk, som saaredes, befandt sig i en Udryknings
bil, der først fik \Iarselskud ved Fredens Bro og derefter, da den ikke
stoppede, blev beskudt med Maskinpistoler af Folk, som laa paa Broens
Græsskrænter. Politifolkene besvarede Ilden.. Senere kom Vognen ind i Il
den fra en Kamp mellem en tysk Patrouille paa Hjørnerne af Ryesgade og
Fredensgade og Sabotører ved Nerdwerks Afdeling i Ryesgade 19-21, og man
maatte gaa i Dækning. Det viser sig, at ingen af Politibevogtningen i
Nordwerk blev saaret trods stærk Skududveksling.

Paa en Mur til Ejendommen Gudenaavej 7, Kbhv, har man fundet en Plakat,
hvori Schalburgkorpset truer med at sprænge Ejendommen i Luften, hvis en
nærmere angivet Dame ikke flytter.

Gestapo fører nu en Art Nervekrig imod Fabrikanter, som hidtil har smøget
sig udenom tysk Arbejde. De ringes op af tysk Politi, som spørger dem ud
om, hvormeget de arbejder for Værnemagten og tilsidst antyder, at man
maaske kan “redde deres Virksomhed”. I givet Fald kan der senere optræde
mystiske Mænd omkring Fabriken. Man synes at udnytte Schalburgtagen imod
Smith, Mygind og HUttenieier.

24 Juni om Formiddagen sprængte Sabotør~r, som holdt Vagterne hos B & W
paa Christianshavn op, en speciel Drejebænk, der ikke blev ødelagt ved
Sabotagen fornylig.

En dansk Politimand, der troede at overraske en Indbrudstyv, har fra Bio
grafen i Holbæl forjaget og beskudt en Mand, der var ved at fjerne Dele
af den tyske Film “Mændenes Fjende Nr 1”. Manden flygtede over Tagene.

Eksperimentsprængn-inger - der tilsigter at opklare med hvor smaa Spræng
ladninger, man effektivt kan bortsprænge Jernbaneskinner - er ligesom ved
Render paa Fyn foretaget paa Jernbanelinjen Fredericia-Vejle. Eksplosio
nerne fandt Sted om Aftenen 25/6 og der bortsprængtes Dele af baade det
nordlige og det sydlige Spor nær Munkebjerg.

Et tysk Ammunitionstog blev i Aftes ved 22 Tiden afsporet i Holte. Det
hævdes fra tysk Side, at der blev foretaget et regulært, væbnet Overfald
paa Toget, og at tyske Soldater i Kamp afviste Angrebet. Mo4standerne
havde, siger Tyskerne, to dræbte, som befinder sig hos Tysk~rne. Konkret
ved man fra dansk Side kun, at de tyske Soldater skød vildt om sig, og at
de bl.a. nedskød Togets Motorfører og Togfører, som begge er haardt saa
rede....

Hjemmefrontens Radio, der sender to Gange hver Aften paa 49,7 : Kl.l9,3O
og Kl 21,30, har i den Tid, Invasionen har varet, bragt udmærket Besked
om Modstandsbevægelsen i Frankrig, af hvilken meget kan læres. Man bliver
saaledes klar over, hvad vi har i Vente, naar man hører, at Tyskerne har
dikteret den franske Civilbefolkning følgende Levevilkaar: Færdelsforbud
fra Solnedgang til Solopgang (altsaa knap saa slemt som i København),
Forbud mod Benyttelse af enhver Form for Transportmidler, Forbud mod Sam
menstimlen, Standsning af alle Forlystelser og alt Spiritussalg, Forbud
mod at laase Husdøre, Forbud mod at forlade Byer uden Tilladelse, Forbud
mod i selve Invasionsomraadet overhovedet at forlade sit Hjem. Enhver Op
lysning til “Fjenden” betragtes som Spionage, enhver Deltagelse i Kampen
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som franc—tireur—Virksomhed.

Raketterne over Raadhuspladsen har vakt stor Opsigt i Udlandet, og de
svenske Blade bringer indtil 5 spaltede Fotografier, der viser de eksplo
derende Raketter over Dagmarhus. De er sendt illegalt til Sverige og
stillet til Raadighed for Pressen. Den fulde Ordlyd af de Løbesedler, som
dalende ned over Byen under Eksplosionerne, er følgende: Hundreder af
store Raketter oplyser nu vor By og hele Landets By. Vi ved godt, at det
te intet betyder for den store Krigsførelse, men kun maa betragtes som en
Manifestation af et lille Lands sammenbidte og sejge Modstand mod et Na
bolands Voldsmetoder. Saavist som Aand og Frihed kan knægtes for et Styk
ke Tid, men aldrig kvæles, saaledes vil hver Dødsdom, der afsiges mod en
af vore kæmpende Brødre, kalde ti nye frem. Den Aand, der udstraaler fra
en Mand som Oberst Paludan Møller ø hans Minde lever evigt i Danmarks Hi
storie - vil genspejle sig i Tusinders Sind og Handlinger. Vore Brødre,
der maatte flygte, og vi, der er kæmpende tilbage, kender kun een Parole:
Kamp for Danmarks Frihed.

Det tyske Svar til Politiet kræver, som omtalt, en radikal Nedskæring af
Politiet, idet det oprindelige Standpunkt er fastholdt med faa Modifika
tioner. Forhandlingerne om, hvorledes Nedskæringen skal gennemføres, skal
paabegyndes, men det henstilles, at Sagen fortsat behandles med den stør
ste Diskretion. Dette er et autoritativt Synspunkt.

En lukket Opel Kaptajn Vogn, vistnok K 5787, kørte kort
af CB Skolen i Rosenvænget fra Dagmarhus gennem Strøget
middelbart efter Ekspiosionen blev Vognen set krydsende
nere fjernede den sig i stærk Fart ad Øster Søgade.

Journalist Kirsten Krumbak, der er Feldmadras, har maattet fratræde sin
Stilling ved Aftenbladet. Fascisten Fornjotur er derimod stadig ansat ved
Bl adet.

Man bedes bemærke Schalburgkorpsets Afstandtagen i Aviserne i Dag fra den
senere Tids “Sabotagehandlinger”. Korpset burde, naar man dementerer, i
det mindste sørge for, at dets Terrorgruppe ikke optræder i Uniform, og
desuden burde K B Martinsen passe noget bedre paa, hvad han siger til kæ
re Partifæller, som omgaaende ladet det gaa videre. Schalburgkorpsets
Forbrydelser lader sig ikke afvaske i Avisnotitser.

I Anledning af Sabotagen imod Riffelsyndikatet har den allierede Overkom
kando paany sendt de danske Sabotører en Hilsen og en Hyldest. I den il
legale tyske Militærsender omtales de danske Sabotører su 50ffl “Freisch~r
ler”.

Da den konservative Vælgerforenings Lokaler sprang i Luften, opholdt en
ældre Vagtmand sig i Bygningen. Schalburgfolkene slog ikke Alarm, og han
vaagnede op under fri Himmel. Hans Seng stod paa den eneste Smule Gulv-
plads, som var blevet tilbage, hængende som en Altan paa en Mur, der var
blevet staaende. Han slap uskadt ned i Gaarden og ud.

SIDSTE: De to Mænd, som Tyskerne dræbte efter Ammunitionstogets
ved Holte er. identificeret som fredelige Lystfiskere, der havde
Vej hjem. Det er to Holteborgere. Navnene er Dideriksen og Jens

sen. Tyskerne anholdt 7 “Sabotører”, deraf een Kvinde. De er nu afsløret
som fredelige forbipasserende. Blandt dem er en Reservebetjent, der var
ude i Tjeneste. Tyskerne anholdt ham, fordi de fandt det mistænkeligt, at
han ikke havde Pistol.

Tre Kvinder deltog i Schalburgtagen i Tivoli. Tivolis Nattevagter blev
spærret inde i Tivoligardens Vagtstue. Til dem har Schalburgfolkene sagt:
Vil man have Fyrværkeri, skal man ogsaa faa det. Der menes at være brugt
15 Brand og Sprængbomber af forskellig ArtNaar Tivoli genaabner, vil den
bomberamte Del af Haven blive afspærret.

Formanden for KU i Bogensekredsen, Ingeniør Henning Fich, er anholdt.

To Schalburgfolk, som blev dræbt under Angrebet paa Kasernen, er blevet
begravet paa Bispebjerg Kirkegaard.

Kl 11 i Formiddag blev en Mand skudt paa paa Højbro. Alle Detailler mang
ler.

KAMPENE I AFTES : Man frygter, at Kampene i Aftes har kostet 7 og ikke 6
Menneskeliv. Tallet er endnu usikkert. ,Blandt de dræbte er Kedelrenser
Einar Henriksen, Oehlenschlægersgade 73, og Fru Anna Hald, Vesterbrogade
81. Andre Navne foreligger endnu ikke. Af Detailler udover de allerede
nævnte skal noteres: Baalene flammede især paa Frederiksberg og Vester
bro. Man behøvede blot at antænde nogle Sporvognsbilletter, saa aabnede
Folk Vinduerne og kastede alt muligt Papir ned, endog Telefonbøger. Fle
re Baal blev holdt vedlige til Midnat. Overalt havde Folk sat noget i
Klemme i Gadedørene, saa man lynsnart kunde løbe ind i Dækning. Tyskerne
forstærkede deres Patrouiller med militære Lastbiler og danske Personbi
ler fra Dagmarhus, bemandet med niaskinpistolbevæbnede Mænd, der skød al
deles hensynsløst, ogsaa paa Folk, der havde Passerkort. Ambulancerne
havde over 100 Udrykninger: Naar Tyskerne raabte paa deres daarlige
Dansk: Vinduerne skal blive 1ukket~ saa man alle Vinduer smække i, men
aldrig saasnart var Vognene forbi, før man hørte en dansk Stemme: Vindu
erne skal blive aabnet - og op fløj alle Vinduerne som paa Tælling. Fle
re Steder forhøjede man Virkningen af Baalene med Kanonslag. Tyskerne
svarede med Haandgranater.

En Mængde udenlandsk Stof udgaar i Dag af Pladsgrunde.

Med det store Indbrud i de tyske Stillinger i Øst og Cherbourgs Fald er
vi nu inde i en Fase af Krigen, der kan blive afgørende, maatte man i
Gaar indrømme paa en Pressekonference o Wilhelnisstrasse. Førerens Stra
tegi vil maaske være uforstaaelig for en Lægmand, men Resultaterne vil
meget snart vise sig. Det store “Indbrud”, som i Virkeligheden er et Gen
nembrud, er nu 400 km bredt. Vejen staar aaben for Russerne mod Minsk og
Generalgouvernementet, efter at Støttepillerne Vitebsk ogSiobin begge er
faldet, Vitebsk efter kun 4 Dages Belejring. Størsteparten af 3.de Pan—
serarme er taget til Fange. Mogileff og Orscha er i FareDen russiske Of
fensiv har Dimensioner som ikke før set i Krigshistorien. De tyske Afde
linger er sprængt og paa Tilbagetog i Forvirring. I Vitebsk gik fem tyske
Infanterjdjvjsioner, knap 100,000 Mand Undergangen i Møde.

Mandag Formiddag gav de sidste tyske Tropper op i Cherbourg. Trætte og
udasede kom de frem fra Forter og Bunkers med Staalhjelmene paa Geværer

før Ødelæggelsen
mod Østerbro. U
i Kvarteret. Se-

Afsporing
været paa
Chr Jen
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ne. Ikke mindre end 20,000 Mand overtraadte Førerens Befaling om Modstand
til det sidste. Endog Chefen for Cherbourgs Forsvar, Oberstløjtnant von
Schlieben, overgav sig. Om Aarsagen til Cherbourgs Fald siger man i tyske
Militærkredse: Luftoverlegenheden var 200 mod 1, de ny amerikanske Pan—
serbrydende Bomber var for stærke, den allierede Flaadeoverlegenhed og
Fejl i den tyske Ledelse gjorde Resten. Rommel har et Medansvar, idet han
havde ladet Kystbatteriernes Kanoner dementere, saa de kun kunde skyde
mod Havet.

Siden l.Maj er Tyskerne gaaet 250 km tilbage i Italien. Retræten er igen
ganske uordnet. Generalmajor Ritter von Horsig har efter en Inspektion
udtalt, at Forsvarslinjen Pisa-Firenze-Rimini næppe kan holde 48 Timer.
De allierede Tropper er 75 km fra Firenze.
Den finske Rigsdag holdt i Gaar nyt hemmeligt Møde. Man mener, det dreje
de sig om Vaabenstilstand-Tre Eksemplarer af de tyske flyvende Bomber er
blevet slynget retur fra England og er eksploderet i de tyske Stillinger
i Frankrig. Tyskerne kan ikke begribe, hvordan det er gaaet til. SLUT.
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Tidligt—fri-Bevægelsen berøvede i Gaar Tyskerne omtrent lige saa meget
Arbejde som de store Lynnedslags Elektricitetsafbrydelser i Jylland og
paa Fyn. Burmeister & Wain-Arbejdernes Eksempel bredte sig til næsten al
le store københavnske Virksomheder. Alle Havnearbejderne gik hjem til Ko—
lonihaven kort efter Middag, og der var Arbejdsstandsninger i General Mo
tors, Atlas, Titan, F L Smith, Statsbanernes Centralværksteder, Køben
havns Brødfabriker, paa Flyvepladserne og paa alle de mange Arbejdsplad
ser, hvor der opføres Tilflugtsrum. Hertil kommer en Mængde mindre Virk
somheder, som det vil føre for vidt at remse op. Der var Stemning for Ar
bejdsstandsning ogsaa i Stormagasinerne, men det naa ede ikke at blive
til noget.

Arbejderne staar overalt paa det Standpunkt, at de ikke strejker, men at
de kun sikrer sig 8 Timers Fritid under frie Former. De mødte alle i Mor
ges, men agter at gaa hjem mellem 12 og 14 igen i Dag. Paa Brødfabriker
ne har der været Stemning for regulær Strejke. Det søges fra Fagfore
ningsside forhindret.

Heftige Tordenbyger rensede i Aftes Københavns Gader bedre end baade Po
liti og Tyskere kunde gøre.Aftenen var ellers begyndt med Tilløb til De
monstrationer af kraftig Karakter. Atter flammede Baalene paa Gaderne, og
atter kørte tyske Patruljevogne gennem Gaderne, spyende Ild til alle Si
der, mod Mænd, Kvinder og Børn. Ambulancerne havde travlt, og man havde
endog CB-Rødekorsvognene i Brug. Da kom Regnen, og Demonstrationerne dø
de ud. I visse Kvarterer overlod Tyskerne det danske Politi at holde Or
den, og her gik alt roligt. Det var saaledes Tilfældet paa Amager. Der
dræbtes i Aftenens Løb 2 Mennesker, mens 7 blev haardt saaret og mange
lettere saaret. Blodigst gik det til paa Hjørnet af Istedgade og Saxoga
de, hvor Tyskerne fra Gernersgadevagten tømte deres.9 mm Pistoler ind i
en Menneskemængde. Her dræbte de Sabotagevagt Carl Møller fra Oehlen—
schlægersgade 53 B og saarede 7 Mennesker. I Sundevedsgade skød Tyskerne
udfor Nr 16 A en Mand ved Navn Alfred Petersen, der boede i Ejendommen.
Han ramtes af Maskinpistolkugler og blev, bogstavelig talt, skudt midt
over. Han var død paa Stedet. I Thuresensgade nedskød man en Artist, der
sammen med sin Hustru kom ud af en Gadedør, og i Baggesensgade 5 nedlagde
man et helt Selskab, deriblandt 2 Kvinder, som kom ud fra en Dør. I Hede
bygade blev 2 nedskudt, i Revalsgade 1, i Dronningens Tværgade 1 o.s.v.

Den paa Højbroplads nedskudte Mand (jvfr. Information 208 o10 en Episode
Kl.ll i Gaar, havde i sin Lomme en Seddel paa Navnet H Bisttup, Kong Hans
Alle, Søborg. Navnet er falsk. Han gik sammen med en anden Mand paa Ga
den, da der fra en tysk Bil blev skudt paa dem begge. Bistrup sank død
om, mens Kammeraten flygtede. Han vendte sig og tømte et Magasin imod Ty
skerne, der ikke turde forfølge ham. I det samme svingede en Lastbil op
langs Fortovet. Han sprang op i den, og den forsvandt. Om det var en til
fældig Lastbilchauffør, eller om det var en Kammerat, ved man ikke.

Til Sammenligning med den officielle tyske Meddelelse om fem dræbt for
Opsætsighed skal her bringes Listen over Ofrene for tysk Ordenssans i Lø
bet af eet Døgn i København:

26/6 om Aftenen blev følgende Personer dræbt : Den 83 aarige Overpoliti—
betjent Haarslet, som sad i sin Lejlighed, Dannebrogsgade 41, Fru Hald,
der befandt sig i sit Hjem Dannebrogsgade 46, Den 16 aarige Dreng John
Hartvig Jensen fra Hothers Plads 25, Vagtmand i tysk Tjeneste Robert Ol
sen, som havde R~t til at gaa paa Gaden, og sôm derfor blev staaende, da
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hans Venner kom forbi i Bil, Organisation Todtmand Harald Stellmann fra
Nansensgade 16, som led samme Skæbne, Kedelrenser Ejner Otto Henriksen
og Tilskærer Th Johs Andreasen fra Frederiksvej 10 II. Det giver 7 og ik
ke 5, men de to Mænd i tysk Tjeneste er muligt trukket fra i den tyske
Opgørelse. Hertil kommer de to ulykkelige Lystfiskere, som Værnemagten
nedlagde efter Ammunitionstogets Afsporing ved Holte. Det var Grosserer
Jens Chr Jensen, en Mand paa 50 Aar, og Manufakturhandler Dideriksen,
Kongevejen 44, en Mand paa 35. De var aldeles sagesløse og i hvert Fald
ikke opsætsige. Næste Formiddag dræbtes saa Bistrup, der var Frihedskæm
per. Tyskerne tør knap nok arrestere Folk mere, de skyder først -safety
first hedder det jo. Og i Aftes dræbte man saa atter to Mennesker. Sabo
tagevagten har antagelig ogsaa haft Ret til at gaa paa Gaden. Passerkor
tene er iøvrigt p.t. intet værd, da Tyskerne skyder, før de undersøger
noget som helst.

12 Menneskeliv paa eet Døgn og op mod 75 ilde tilredte paa Hospitalerne-
det er Resultatet af Dr.Bests Forsøg paa at skabe Ro og Orden i Danmarks
Hovedstad.

Tyske Myndigheder i København venter i Dagens Løb Udenrigsminister Joa
chim von Ribbentrop paa Besøg paa Hjemvejen fra Finland. Hvorvidt det er
andet end et Rygte og et Haab i tyske Kredse, kan man dog ikke vide. Der
er jo ikke meget for Ribbentrop at snakke om i København, med mindre Mi
nister Scavenius har sit~Mønt- og Toldunionsforslag i Skrivebordsskuffen
endnu. Naa, Champagneagenten kan vel altid give en Skive for et eller an
det sejrrigt Tilbagetog. Der er jo nok af dem.

Et stort københavnsk Blad har standset Udbetalingen af Gage til en af si
ne Medarbejdere, som er i Sverige, og har i Stedet tilbudt ham, at han
kan laane 1000 Kr om Maaneden

“Blodhunden fra Paris”, den Befuldmægtigede, Dr.Best, har anmodet Rigs
politichefen om yderligere Beskyttelse. I Forvejen har han en Vagt paa 30
danske Politibetjente, der patruljerer udenfor Huset, fire tyske Vagter
inde i selve Bygningen og Gestapo boende lige overfor paa Strandvejen.

Paa et Møde den 22.Juni 1944, hvor Ingeniørforeningen og de øvrige Leje
re i Engeniørhuset vedtog ikke at forhandle med Tyskerne om deres Krav om
hele Ingeniørhuset, meddelte Lederen af Dansk Cement Central, Direktør K
Styhr, at han ikke kunde forstaa Fordelen ved dette Standpunkt. Da man
gjorde ham opmærksom paa, at det bl.a. var et Spørgsmaal om national Vær
dighed, sagde Hr Styhr : National Værdighed kommer ikke private Firmaer
ved.

De Bomber, som lagde Fabriken Ambi i Ryesgade i Ruiner blev firet ned
gennem Tagvinduerne. Virksomheden, der var lige saa krigsvigtig som Glo
bus, bevogtedes af SS-Folk. Sabotørerne besatte tre Køkkentrapper i en
Naboejendom, fordrev SS-Folkene fra Gaardspladsen og hejste derefter med
Tove to store Bomber ned gennem Vinduerne. Da Arbejderne saa Pakkerne da
le ned, flygtede de og naaede i Sikkerhed.

Særmelding: Hilsen til Knud, Gorm, Edvard og Nielsen fra Flyveren.

En Del Funktionærer i det norske Kirkedepartement er blevet afskediget,
fordi de nægtede at undertegne et Spørgsskema om deres Stilling til Bol
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chevismen. Funktionærerne skulde i Løbet af et Kvarter udfylde Skemaet.
De maatte ikke konferere med hverandre. Kun en kvindelig Funktionær, som
fik Nervesammenbrud, udfyldte. Et af Spørgsmaalene lød : Vil De tage Del
i de fælles nationale Bestræbelser for at sikre Fædrelandet i Kampen mod
Bol chevi smen?

London Radio meddeler, at de engelske Blade har omtalt Angrebet mod Indu
strisyndikatet paa Linie med de franske og italienske Partisaners aabne
Opstand bag de tyske Linier.

Martin Andersen Nexø, hvis 70 Aarsdag forleden blev fejret i Stockholm,
modtog blandt Lykønskningstelegrammerne ogsaa en Hilsen fra Christmas
Møller, som udtrykte Haabet om snart at kunne mødes med Nexø i et frit
Danmark.

I en svensk Radiotale i Aftes blev Antallet af Flygtninge i Sverige gjort
op til 42,000. Den største Enkeltgruppe er nu den danske, som tæller
14,500 Mennesker.

Kl 6 om Morgenen 27/6 blev i Odense den 35 aarige Gunnar Eliassen, ansat
i det tyske Sikkerhedspoliti, dræbt af tre Mænd. Han søgte at flygte for
dem gennem nogle Haver ved Kochsgade, mén de indhentede ham og skød ham.
Eliassen var officielt traadt ud af tysk Tjeneste og havde i Bladene haft
den sædvanlige Nazimeddelelse om, at han ikke var Medlem af noget Parti.
Han var en berygtet Stikker.

Den tyske Kommandant i Holstebro har ved Trusler tvunget Overtjeneren paa
Knudsens Hotel, Mikkelsen, til at forlade Byen med sin Familie. Han var
faldet i Unaade, fordi han kun vilde servere de sædvanlige Rationer af øl
og Snaps for den drikfældige Officer. Kommandanten støttede sig paa Kla
ger fra andre Værnemagtsmedlemmer gaaende ud paa, at Mikkelsen er “iskold
afvisende”. Søndag Eftermiddag meddelte han at Mikkelsen vilde blive ar
resteret Mandag af Gestapo, hvis han ikke forsvandt. Skønt Hotelejeren
stillede sig paa Mikkelsens Side, var der intet at gøre. MandagFormiddag
kom det tyske Politi, men da var Mikkelsen rejst.

Kontorist P Larsen, Dampskibsekspeditionen i Struer, har forlænget sin
Sommerferie paa ubestemt Tid. Han er en Ven af Politibetjent~ J Jensen,
som forleden blev anholdt af Gestapo.

Endnu to tyske Generaler er faldet paa Invasionsfronten: Generalmajor
Stegemann ogGeneralløjtnant Richter, den sidste Chef for 716. Infanteri-
division. Hermed er 6 tyske Generaler faldet under Invasionen i Frankrig.

Ifl. tyske Kilder raader Russerne over næsten ufattelige Mængder af Re
server og Materiel, og de 80 Sovjetdivisioner, ca l~ Million Mand, som
blev sat ind paa Hvideruslands-Fronten, sled de tyske Reserver op paa kun
to Døgn. Tyskerne har sat Polititropper ind for at fylde Hullerne i de
tyske Troppeafdelinger ud.

Ved Luftangreb mod Wien Mandag Nat er alt, hvad der fandtes nær Byen og
inde i den af Olieraffinaderier blevet fuldstændigt ødelagt. Samme Skæbne
led Shells Raffinaderier ved Budapest Søndag Nat’. De Allierede synes her
at have fundet Tysklands svageste Punkt.
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Ambassadesekretær Henschel fra den tyske Ambassade i Ankara er hentet
hjem af Gestapo, og i Udenrigsministeriet søger man nu efter en Efterføl
ger. Det er ingen eftertragtet Stilling. Ialt 9 har haft den under Kri
gen. De 5 er skudt af Gestapo, de 3 er selv rejst til IEgypten for at mel
de sig hos de Allierede.
-- SIDS~E÷
Da Politiet ankom til Studentergaarden efter Eksplosionen, holdt der en
Schalburgvogn med Mandskab udenfor. Den havde haft Startvanskeligheder.
Politiet kunde intet foretage sig.

Spærretiden i Svendborg er ophævet.

Under Branden i Tivoli er uerstattelige Noder, hvoraf mange stammede helt
ffa Lumbyes Tid, gaaet tabt.

Barrikadekampene i København om Aftenen 26/6 var yderst dramatiske. Et
Sted i Istedgade havde Beboerne hejst en rød Fane over en Barrikade, og
de sang “Internationale”, da Tyskerne kom. Tyskerne gik frem med regulæ
re Skyttekæder. Det var her, der blev skudt paa Tyskerne. I Rantzaugade
kvarteret var der tændt et meget stort Baal. Her strøg en tysk Flyver
lavt hen over Hustagene. Den lod Maskingeværerne spille imod Menneske-
mængden, men skød for højt. I Blaagaardsgade spærrede man Gaden med en
stor Flytteomnibus. Der har ogsaa været forkortet Arbejdstid hos Vølund.

medførte foruden Ammunition ogsaa en
Heste og Materiel. Allerede udenfor

som Toget passerede, men det naaede
ved Holte Station, og her afsporedes

Følgende Medlemmer af Dansk Samling er arresteret: Prokurist Fabricius,
Alaborg, Uddeler Andersen, Try, Overlæge Christensen, Brovst, Overlæge
Nordentoft, Nykøbing 5, blev ogsaa taget, men frigivet paa Grund af Syg
dom.

Marinevægter Preben Jørgensen, der forleden i Aarhus saaredes af dansk
Politi, fik for 14 Dage siden en Bøde paa 200 ~Kr for Fornærmelse imod Po
litiet. Han er mistænkt for at være den, der kender mest til Mordet paa
Landsretssagfører Holger Christensen (3.Februar)

Følgende er arresteret i Aarhus: Trafikassistent Larsen,Farmaceut Frk
Dagmar Hansen, Bogtrykker Sørensen og Søn, stud mag Sørensen, Christians-
bjerg, Bibliotekar Schiøtler. Nielsen, Kommunelærerinde Kamma Klitgaard
Poulsen, der er ført til Horserød, og Lærer Berg-Nielsen, Forældrersko
len (atter løsladt) Desuden er i Riisskov arresteret Typograf Buhr Jen
sen.

østfronten: Efter at Stalin iaftes i en dagsbefaling meddelte Orshas fald
har de russiske divisioner trængt yderligere stærkt frem paa midterfron
ten. Mandag morgen trængte russiske tropper ind i Mogileff og Bobruisk
mellem Shoblin og Minsk. Herved er den tyske Beresinalinje gennembrudt
paa bred front.. Minsks fald maa forudses. Den 197. division der kæmper
paa Mogileffafsnittet meddeler at al amunition er sluppet op.

Vestfronten: Panserfremstødet mellem Tilly og Caen har medført en tysk
tilbagetrækning paa 10 km. Caen er omringet mens Tourville og Corville
er erobret. Tyskerne søger at føre forstærkninger frem til en offensiv.
Den tyske panserdivision ved Caen har indtil nu mistet 7000 mand. Den ty
ske marinechef i Cherbourg, kontreadmiral von Hennike overgav sig sammen
med general von Schlieben i fort de Ruolle som en af de tyske kommandan
ter der først nægtede at adlyde førerens befaling.

Italiensfronten: De alierede staar efter en hurtig fremrykning nu kun 50
km. fra de nye afværgestillinger Pisa-Florens:Rimini.

Finland: Der er ankommet flere lette og svære tyske krydsere til Aabo
sammen med en torpedobaadsflotille. Enhederne skal konvojere de skibe der
skal medtage general Dietls arme fra Nordfinland, mener man.

Den tyske fører har modtaget en betænkning fra en række højere officerer
med anmodning om at stille partiets folk paa samme niveau som andre tyske
statsborgere. Goering skal have godkendt denne betænkning.

Det hedder heri endvidere at soldaterne har paa. følelsen at det er noget
andet. end et enigt Tyskland de kæmper for. Derfor skal partifunktionærers
s særrettigheder ophæves saa de ved forbrydelser dømmes for de samme dom
stole som andre ligesom deres “diplomati~ke” madrationer og fritagelse
for at modtage bombaramte fratages dem. Ved at tage de “krigsfritagne”
partifunktionærer i tjeneste kunde 86000 mand mobiliseres til krigstjene
ste. Videre kræves det at partiets propagandaapparat med samtlige “kul—
turafdelinger” ophæves. Sidst men ikke mindst kræves det aft føreren gen
indsætter gamle dygtige officerer som paa grund af modvilje mod nazismen
eller kritik er afskediget.

Det har i Svejts vakt stor opmærksomhed at en række høje partimænd fra
Tyskland i den senere tid er flygtet til landet med familier og formuer.
Det socialdemokratiske parti har i denne anledning afgivet kraftige pro
tester mod at give disse “politiske” flygtninge asylret.

Ved ulykker i den tyske rustningsindustri dræbes daglig 83 mennesker der
af 60 kvinder. Man har regnet ud at ulykkerne i reglen sker efter den 6.
arbejdstime og altsaa skyldes overanstrengelse i forbindelse med for
daarlig ernæring og de for slidte maskiner.

Den tyske overkommando har beregnet at brændstofproduktionen efter luft-
angrebene paa “Festung Europa” er sunket til 85% af den normale. Man
staar derfor overfor ikke at kunne faa de 500,000 tons pr. maaned man
regnede med, hvilket er en katastrofe siger rapporten.

Til i fredags var det til Lissabon meddelt ankomst af en tysk diplomat-
flyvemaskine med fremstaaende tyske personligheder ombord. Meddelelsen
vakte stor opsigt og en modtagelseskommite holdt sig klar lige til søn
dag, da maskinen ankom - men uden personlighederne. Man spekulerer paa
hvad der ligger bag meddelelsen om at disse personligheder vilde ankomme.

Præsident Roosevelts kandidatur støttes ikka alene af hans eget parti men
tillige af det d. 20. maj opløste kommunistiske parti og det nystiftede
liberale parti.

Det Tog, som afsporedes ved Holte,
tysk Militærafdeling med Mandskab,
Hillerød Banegaard sprang en Bombe,
igennem. Den næste Bombe sprang saa
Toget.
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Tribune i London briger en skildring af slaget om Ghettograd, d.v.s sla
get i Warshawa i april og maj sidste aar mellem de polske jøder og tyske
tropper. Baggrunden var de tyske krav om arbejdstjeneste som jøderne i
begyndelsen opfyldte men efterhaanden blev flugten fra arbejdsstederne
større og større. En dag da Gestapo krævede den sædvanlige “portion jø
der” brød uvejret løs. Jøderne tog kampen op med vaaben i haand og ty
skerne maatte mobilisere i byen, hvorpaa de omringede ghettoen og med
tanks kørte skydende gennem gaderne. Jøderne skød igen. Overfor den mo
derne tyske Hær stod her 40,000 jøder organiseret af nationalkommiteen og
arbejderpartiet, hovedsagelig mænd mellem 13 og 40 aar. Vaabnene skaffe
de man sig hos tyskerne og den polske undergrundshær, og i selve ghetto
en var den en hemmelig vaabenfabrik. Slaget varede i 2 maaneder og til
sidst stod ghettoen i flammer og alle udfaldsveje var spærrede. Tyskerne
havde mistet 1000 mand dræbte og saarede. Af de 40,000 jøder slap kun
2000 bort for st slutte sig til undergrundshæren i Polen. - Trods disse
rædsler er de ved dennelejlighed omkomne polske jøder kun en brøkdel af
de 3 millioner der ialr er myrdet under den tyske besættelse.

Denne episode er •sikkert et af denne krigs mærkeligste slag, og et sørge
ligt udtryk for moderne kampprincipper fra den stærkeres side. Men hatten
af for ghettoens folk i Warshawa.

DENNE SIDE BRINGER STOF, SOMAF PLADSGRUNDE GIK UD I GAAR.

Især til Fagforeningskredse udsendte Tyskerne i Dagene omkring Invasionen
en Tryksag paa Dansk. Den er antagelig skrevet i Maj Maaned og trykt u
middelbart før. Den 4/6 lød Indledningen som følger, men den 7/6 og frem
efter manglede det, som er særligt markeret. Tyskerne rev simpelthen en
Side ud af Pjecen~ Tryksagen hedder “Lad dem bare komme” og starter med
at harxellere over de allierede Udnævnelser af Invasionsgeneraler, som
ytrer sig ved Banketter og andre militære Lejligheder. Det hedder deref
te r:

“Der udveksles Lykønskningstelegrammer, og Aviserne overgaar hinanden med
I//I nyeste Meldinger om Invasionsfronten. Hvis man ikke havde andet at

bestille end at høre paa denne Propaganda, saa vilde man rigtignok faa
det Indtryk, at Invasionen paa Kontinentet allerede havde fundet Sted-og
var lykkedes. Men hvad er der siden Konferencerne i Moskva og Teheran i
Virkeligheden sket paa Invasionsfronten? I Syditalien kommer de nordame
rikanske og engelske Enheder samt deres Forbundsfæller ikke videre. Rom
skulde falde senest ved Juletid 1943, i Stedet herfor kæmper Englænderne
og Amerikanerne for deres Liv med Ryggen mod Havet ved Anzio og Nettuno,
og Monte Cassino er i Dag stadig paa tyske Hænder. I det østlige Middel-
hav har England paa Cypern maattet rømme sin sidste øbastion. De britisk-
amerikanske Stridskræfter har givet Afkald paa at foretage videre Land
gangsforsøg andre Steder paa de europæiske Kyster. Men i Mellemtiden har
Tyskland og dets Forbundsfæller under Udnyttelse af denne Krigs Erfarin
ger indrettet et Forsvarssystem fra Nordkap til Pyrenæerne, i Sydfran
krig, ved de italienske Kyster, ved Adriaterhavet og i Sydøsteuropa, som
tilfredsstiller alle de Krav, der stilles til moderne Fæstningsværker og
Kystsikringer. De italienske Forsvarefronter maatte stampes frem af Jor
den i Løbet af faa Uger, men alligevel var de stærke nok til at modstaa
de samlede angelsaksiske Stridskræfters Fremstormen. Derimod stod den ty
ske Værnemagtgennem flere Aar til Raadighed for Forsvaret af de andre eu
ropæiske Kystomraader og deres Opland, indbefattet de italienske Kyster
ogOmraaderne i Sydøsteuropa, Bag Kysterne findes der et Opland, som ind
delt i Bælter og udbygget med alle tekniske Forsvarsmidler tjener til Af
værgerise af Angreb fra Land- og Søsiden, fra Luften og ligeledes til ø—
delæggelse af foreløbigt dannede Brohoveder. Hvorfor skulde altsaa i Dag
en Invasion være en anden Skæbne beskaaret end i sin Tid i Dunkerque, Di
eppe og St Nazaire? /1/I

Tja, hvorfor?

Den Fløj af Borgernes Hus, som Schalburgfolkene sprængte i Luften ved fra
en Bil, der umiddelbart efter forsvandt, at kaste en Bombe ned i en Kæl
derbutik, var fredet i Klasse A som typisk gammel, københavnsk Ejendom.
Fra Ruinerne er reddet en Del konservative Silkefaner i uskadt Stand.

De ved Schalburgtagen mod Studentergaarden saarede er følgende: cand.jur.
Mogens Lehrmann Balslev, der har faaet Hjernerystelse og muligvis Kranie
brud, stud polit. Peter Carl Christoffersen Jensen fra Flensborg, stud.
jur. Asger Helge Knuth fra Aarhus og stud jur Svend Kjems, en Sydslesvi
ger, som var mellem de oprindeligt 11 anholdte Beboere af Studentergaar
den, men som kort efter blev løsladt, hvor der - uberettiget - er begyndt
at gaa Rygter om, at han skulde være Stikker.

(forts.)
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De tyske Strejfpatrul jer paa Koldingegnen har faaet Ordre til uden Varsel
at dræbt enhver, som forgriber sig paa Vejskilte, der skal vejlede Værne—
magten.

Statssekretær Naumann i det tyske Propagandaministerium har paa et Møde
i Leipzig erklæret: Vort Gengældelsesv-aben V 1 (Vergeltungswaffe eins)
gør sin Virkning, men andre vil følge efter og gøre endnu alvorligere
Virkning paa Fjenden. Af større Værdi end disse Vaaben er dog vor natio
nalsocialistiske Overbevisning og vor Vilje til aldrig at nedlægge de
Vaaben, vi allerede har brugt under hele denne Krig.

I østpreussen er man gaaet i Gang med at uddanne en Særstødtrop af $A—
Gruppe Tannenberg til Partisankrig under den kommende russiske Indmarch
i østpreussen. Styrken ledes af SA ObersturmfUhrer Mottkusch, og der un
dervises under Mottoet “Ikke en hel Sten skal overleveres den indtrængen
de FjendeH. Specialet er Sprængning af Sluser for at kunne sætte Landom—
raader under Vand.

Var det ikke noget for Schalburgfolkene at komme til østpreussen?

Under Overskriften “Meningsløst Barberi” skriver Sydsvenska Dagbladet
27/6: Natten til Søndagen brændtes Tivoli i København ned til Grunden.
Det berygtede Schalburgkorps havde gennem Bombeattentat foraarsaget denne
Brand, som ødelagde Nordens største og mest berømte Forlystelsesetablis
sement. Efter ødelæggelsen af Erimitagen (et dansk Rygte, som desværre
har fundet Vej til Udlandet. Red.) Langelinies Pavillon, Domus medica og
Studentergaarden kom Udaaden imod Tivoli som en værdig Fortsættelse af
Schalburgkorpsets Ugerninger. Man staar forbløffet og bestyrtet overfor
dette Udslag af meningsløs ødelæggelseslyst. Ikke saadan at forstaa, at
man forbavses over, at de regulære Slyngelelementer, af hvilke Schalburg
korpset er sammensat, er i Stand til noget saadant. Men det, der fylder
os med Bestyrtelse, er, at den tyske Okkupationsmagt anser det foreneligt
med sin Værdighed at anvende slige Skurke i sin Tjeneste og som sine Red
skaber. De udfører tydeligt deres Ugerninger med tysk Velsignelse. Sabo
tage er een Ting, den meningsløse ødelæggelse er noget helt andet. Sabo
tage er en Slags Krigsførelse, der har til Hensigt at ødelægge Modstan
derens Vaabentilvirkning og Vaabenudrustning. Sabotage bør imødegaas med
Forholdsregler, som uskadeliggør Sabotørenog hans Virksomhed. Det er
fair play. Men hvilken Mening er der i ødelæggelse af Bygninger, som ikke
tjener noget militært Formaal, ja, som kunde, som f.Eks Tivoli, berede
Okkupationsmagten Glæde og Fornøjelse? Er det kanske Meningen paa en el
ler anden ejendommelig Maade at overføré det modbydelige System med Gids
ler ogsaa paa det rent materielle? Hvis en Sabotør ikke findes, henretter
man et Antal fremtrædende, helt uskyldige Borgere. Hvis man ikke kan fin
de den Bygning, Sabotøren holder til i, raserer man de mest fremtrædende
Bygningsværker, man kan faa Adgang til. Er det et saadant System, man nu
vil indføre? Dette er Vanviddet og Barbariet i sin højeste Potens. For—
staar de tyske Førere ikke, at de ved at støtte et saadant Udslag af rent
Forbryderbarbari udfordrer hele Befolkningen og fremmaner den Modstand,
man vil kvæle? Og endnu een Ting er sikker : Det gaar ikke længere med at
vinde Gehør for den uhyggelige ødelæggelse, som nu overgaar Tysklands By
er, naar man selv slipper løs en saa meningsløs ødelæggelse som den, en
Forbryderbande under tysk Beskyttelse nu forøver i Danmark.

INFORMATION OG NORDISK NYHEDSTJENESTE. Paa dertil given Foranledning gø
res opmærksom paa, at de Synspunkter, der i disse Nyhedsbreve hver Dag
fremføres, er Redaktionens egne, med mindre andet udtrykkeligt er frem
hævet - eksempelvis “Danmarks Frihedsraad meddeler” eller “D,~étte er et
autoritativt Synspunkt”. I andre Tilfælde anføres Kilden. Iflformation er
et Enkeltmandsforetagende, Nordisk Nyhedstjeneste en Gruppe, i Praksis
repræsenteret af een Mand. De to Parter er enige, men i udenrigske Anlig
gender ikke altid enige med alle Abonnenter, hvilket vilde være fysisk
umuligt. Der tænkes her paa det finske Spørgsmaal, der af Redaktionen be
tragtes som noget særskilt, og i hvilket Redaktionens Sympati er paa Fin
lands Side. I det store og hele indskrænker Redaktionen sig normalt til
at give Kendsgerningerne. Brevene er ikke beregnet for en videre Kreds,
og om Stoffet anvendes, bør man selv underkaste det Vurdering. Redaktio
nen arbejder selvsagt paa Frihedsraadets Linie, men forbeholder sig, som
hele den frie Presse iøvrigt, at have sine selvstændige Meninger. Pole
mik agter Redaktionen ikke at indlade sig paa. Man kan tage af Stoffet,
hvad man vil, og hvordan man vil, og indenrigsk er vi aldeles neutrale.

Fra autoritativ Side henstilles til Bladene at vise Tilbageholdenhed med
Hensyn til Omtale af Arrestationer, saadan at forstaa, at man normalt kun
bringer Navne og Adresser. Det er nemlig en Kendsgerning, at det tyske
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Politi famler i Blinde og meget ofte højst kan sigte for illegal Virksom
hed. Mange Arrestationer sker paa Grundlag af Forhold, der intet har med
Arrestantens egentlige Virksomhed at gøre, og selv naar der er Begrundel
se, er den ofte løst underbygget. I Informationerne er af og til anført
Sigtelse. Det er sket, naar man havdepositiv Viden om, hvad Sigtelsen gik
ud paa. Men for at sikre Arrestanterne, vil heller ikke Informationen
fremtidig anføre noget om, hvad Sigtelserne gaar ud paa. Man bør ikke gi
ve Tyskerne Fingerpeg af nogen Art, og der er Eksempler paa, at Blade har
anført Ting, de vidste, den arresterede havde begaaet og derved har givet
Tyskerne Beviser. En vis Diskretion bør ogsaa udvises i Omtale af Sabota—
gehandlinger. Man bør aldrig fortælle Tyskerne noget. Reglen, der søges
overholdt i Informationerne, maa være den, at man kun omtaler det, som
fremgaar af Politirapporterne, og som Vidner altsaa har iagttaget og for
talt Myndighederne.

Maskinfabriken Nordwerk, som gennem Beslaglæggelse har tiltvunget sig Ge
neral Motors ny Fabriksbygning i Rovsingsgade, mens G.M. selv maa nøjes
med de gamle Bygninger, har faaet ny Bestyrelse. Greve Hoiftein, Hol
steinborg, og Fritz Due Petersen er gaaet af som administrerende Direk
tører, og LRS Overland er traadt ud af Bestyrelsen. Den ny Direktør er
Fritz Lindahl Nielsen, Peter Bangsvej 86. Han skjuler sig under Navnet
FFT Lindendal.

Gestapo har arresteret Formanden for Dansk nordisk Ungdomsforbund, Mar
kussen, Graasten.

Frie Danske ogsenere Hjemmefronten har beskyldt Tennisspilleren Svenn
Sperling for at være Spion for Tyskerne. Der er foretaget en meget grun
dig Undersøgelse af Forholdet ved en uvildig dansk Jurist, og det kan
fastslaas, at Sperling ikke var ansat i eller har været Direktør for A/S
Skandinavisk Fotokopi, men at han havde Kontakt med Vereinigte Fotokopi
er-Apparate K/G i Hamburg paa reel Basos, og at hans kontraktmæssige Ve
derlag har staaet i rimeligt Forholdt til hans Kvalifikationer, Arbejdets
Omfang og hans tidligere Indtægter. Hans økonomiske Forhold er befundet
i bedste Orden, og for Spionagesigtelsen er ikke fundet noget Bevis.

Det svenske Motorfartøj Dana af Malmø, som under Krigen har sejlet i re
gulær Lasttrafik mellem København og Malmø, er blevet beslaglagt af Ty
skerne. Kaptajn, Styrmand, Maskinist og Jungmand er arresteret. Den sven
ske Legation i København har ikke kunnet faa yderligere Oplysninger. Re
deriet erklærer overfor den svenske Presse, at Besætningen ikke har gjort
sig skyldig i ulovlige Transporter eller Efterretningsvirksomhed.

I Rudkøbing har en for gæstfri Trikotagehandlerske faaet sine Butiksru
der knust. Udenfor Forretningen var anbragt et stort tysk Skilt “Deutsche
Kriegsmarinenhafenwacht”, som var fjernet fra sin rette Plads

En tysk Motorcyklist har i Aarhus kørt en Kvinde ned. Han forsvandt uden
at yde Hjælp - Der har været Bonibeeksplosion i en Villa i Stormgade i Es
bjerg, hvor det tyske Sikkerhedspoliti har Kontorer. Skaden ikke stor -

Paa den tysk bevogtede Jernbanestrækning mellem Skanderborg og Aarhus er
en Bombe 24/6 ekspioderet under et tysk Tog. Tyskerne holder Skaden hem
meligt- Der var 26/6 tysk Razzia i Ejendommen, Krystalgade 3, Kbhv - Paa
Amager Strandvej ved Italiensvej anholdt Gernersgadevagten 26/3 tyske
Soldater, som sammen med Pigebørn havde vistuanstændig Opførsel paa Ba-

destranden. Til denne Meddelelse kan tilføjes, at tilstedeværende Kvin
der, da Tyskerne var borte, gennempryglede Pigerne, saa de knap kunde
slæbe sig hjem — Der var 26/6 om Aftenen tysk Razzia i Husene omkring
Grundtvigskirken - Under Urolighederne i København har tyske Politifolk
mange Steder krævet Patroner eller Reservemagasiner udleveret af danske
Politifolk, som de mødte.- Københavns Politi har for Tiden 12 Timers Tje
nesteti d.

SIDSTE: Det erfares, at der mange Steder i København i Aftes er brændt de
tyske Vejviserskilte paa Baalene. De mangler talrige Steder i Dag. I Fa
rimagsgade brændte man under Folkets Jubel et tre Meter højt Hagekors og
et halvanden Meter højt Billede af “Føreren” paa Baal. Ogsaa andre Steder
i København blev Billeder eller Karikaturtegninger af Hitler brændt. Paa
Christianshavn hængte man en Dukke med Hitlers Ansigtstræk og brændte den
bagefter.

Tysk Stafettjeneste i København besørges nu af Hitlerungdom, smaa Drenge
i shorts og paa Cykler, mrkt. Fahrraddienst. BenzinmangeH

Dr.Best har faaet sit ønske opfyldt. Vagten hos ham er blevet væsentligt
forstærket.

Joachim von Ribbentrophavde endnu i Morges ikke vist sig i København.
Han kunde ellers have tilbragt en interessant Nat med at studere Forhol
dene i Mønsterprotektoratet Dänemark, hvor Befolkningen viste sin Begej
string for ham og Føreren ved at brænde Glædesbaal paa aaben Gade.

Morgenbiadenes Meddelelse om Indskrænkningen i Spærretiden er en eklatant
Sejr for Modstandsbevægelsen i København. Tyskerne spurgte i Gaar i Uden
rigsministeriet, om man ikke nok troede, Arbejderne vilde arbejde tre Ti
mer længere, hvis man strøg tre Timer af Spærreperioden. Det troede man~
“Gaa tidligt—hjem”-Bevægelsen kostede i Gaar Tyskerne Hundredtusinder af
Arbejdstimer og havde for Københavnerne kun den Ulempe, at 4er var Mangel
paa Rugbrød, fordi der ogsaa strejkedes paa Brødfabrikerne.’Gaa tidligt
hjem—Bevægelsen havde bredt sig til alle Virksomheder af Betydning.

Demonstrationerne imod Tyskerne tog i Aftes et Omfang som aldrig før —

Man regner, at henved 1000 Gadebaal var tændt i Aftes~ Overalt, fra det
yderste Sundby til Vangede, flammede Sct Hansbaal midt paa Kørebanerne.
Hist og her blev Brandvæsnet kommanderet ud at slukke, men der tændtes
straks nye Baal. Voldsomst var det paa Frederiksborgvej, hvor der med 5
Meters Mellemrum var tændt Baal fra Vangede ind mod Nørrebro, og paa Ve
sterbro, hvor Baal flammede med tætte Mellemrum fra Viktoriagade ud til
Roskildevej. Andre Hundreder af Baal var tændt paa Frederiksberg, Chri
stianshavn og i Sundbyerne. Det sidste Sted kulminerede Demonstrationer
ne i en regulær Gadekamp mellem tyske Soldater og Politi paa den ene Side
og Beboerne i østrigsgadekvarteret paa den anden. Begge Parter byggede
Barrikader, o~ der blev skudt livligt-fra begge Sider. Ialt nedskødes i
København 24 Mennesker i Aftes og i Nat. Deraf adskillige meget haardt
saaret, bl.a. ligger der paa Hospitalerne Folk med Lungeskud. To af de

Det er lykkedes at
ske Sagførere faar
retter i Sager mod
rere.

opnaa en foreløbig Overenskomst, hvorefter 10—12 dan
Ret til at fungere som Sagførere ved de tyske Politi
Danske. Sagførerraadet søger nu at finde egnede Sagfø
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tidligere Ofre er afgaaet ved Døden, hvorved Antallet af Dødsofre i det
første blodige Døgn stiger til 14. Det er Frk Gurli Nielsen fra Dybbøls
gade 54 III og Frk Else Anna Jørgensen fra Wesselsgade 6 A.

Mange Steder var der Husindsamlinger for at faa Brændsel nok til Baalene.
Andre Steder tog man alt brændbart. Paa Godthaabsvejen gik et helt Plan
keværk op i Luer, og paa Vesterbro begyndte man at brænde Gadedøre. Det
fik en af Politiets Højttalerbiler dog hurtigt sat en Stopper for. Paa
Bellahøj flammede Kæmpebaal, og da Brandvæsnet et Par Gange havde slukket
dem, stak ungdommelige Elementer Ild paa selve Bellahøj-Dyrskuets store
Træ—Tribune: Den brændte hele Natten, et Kænipebaal, som lyste over hele
Storbyen, men unægtelig en dyr Form for Demonstration. Først hen paa Nat
ten var der Ro i Byen. Der var langt flere Mennesker ude, end Tilfældet
var den første Nat med Spærretid. Der har, siden Fredstid, aldrig nogen
sinde været saa mange Mennesker paa Gaden i de sene Aftentimer som i Af
tes. Dette var Resultatet af Tyskernes Spærretid. Københavnerne blæser
den et Stykke, selv om der skydes. Tyskerne var efterhaanden aldeles de
sperate, men kunde overfor disse Menneskeniasser intet stille op. Mange
Steder saa man deres Vogne dreje af, naar de nærmede sig de flammende
‘Baal. For tyske Soldater, som gik gennem Byen, maa det have været et Ma
reridt. Foran dem forsvandt Folk ind i Gadedøre, Porte og Nicher, bag dem
dukkede de op. Overalt saa man disse Skygger, der ofte tegnede sig gro-
tesk mod Husfacaderne i Baalenes Flammeskær. En større Afdeling Marine-
soldater, som ankom til Byen og skulde til Baadsmandsstrædes Kaserne, saa
ud, som om man havde sluppet dem ned midt i Cherbourg. De var ude af sig
selv af Rædsel over dette mærkværdige.

Myndighederne haaberpaa en nogenlunde rolig Nat, efter at Tyskerne har
givet sig i første Omgant. 1-0 til København~

Tyskerne har paa Københavns Hovedbrandstation forlangt udleveret 8 CB
Brandvogne og Benzin til dem. Vognene fik dem Benzinen ikke.

En Begivenhed, som af Politiet opfattes som Stikkerdrab, udspilledes i
Gaar Eftermiddag paa Frederiksberg. Grosserer Ib Svanberg, der kom cyk
lende, blev i Krydset Gl Kongevej-Nyvej dræbt ved Revolverskud fra en
Cyklist. Ib Svanberger Søn af den kendte Bagermester, som er Storleveran
dør til Tyskerne, og han var selv i tysk Tjeneste. Der er intet Spor af
Gerningsmanden.

Det er fastslaaet, at Gernersgade-Vagtens Nedskydning af Mennesker paa
Hjørnet af Istedgade-Saxogade i Forgaars Aftes fandt Sted før Spærretid.

Tyske Soldater har ved Nørlund Slot overfaldet end 53 aarig Kvinde og
forsøgt Voldtægt. Der kom Hjælp til, - I Voer-Nim Herred er en tysk Soldat
forleden trængt ind i et Lærerhjem, hvor han under Udøvelsen af Vold vil
de høre tysk Radio - Natten til 26/6 har tyske Soldater i Gedved “visite—
ret” forbipasserende og lettet dem for deres Kontanter - Krisepolitiche—
fen i Esbjerg er arresteret. Han har været for streng overfor Folk, som
handler ulovligt med Værnemagten.

FINLAND: Den Hjælp, von Ribbentrop har lovet Finnerne, skal bestaa i Pan
serafdelinger og Pansergrenaderer. De første Afdelinger skal allerede væ
re afgaaet og ventes med det nærmeste sat ind i Karelen. Dermed bryder
Finnerne den Regel, de hidtil har overholdt, om ikke at sammenblande ty-

ske fog finske Troppeafdelinger som en Understregning af den Opfattelse,
at Finlands Krig er selvstændig.

I tyske Kredse har Meddelelsen om, at østfronten og den haardt trængte
Vestfront skal blottes yderligere for Pansertropper givet Anledning til
Bekymringer. Det er, siger man i den tyske Hærs Overkommando, Udslag af
en Prestigepolitik, som man ikke kan tillade sig paa nuværende Tidspunkt.
Beslutningen er taget udelukkende af politiske Grunde for ikke at stille
den tyske Hjemmefront over for det Nederlag at maatte indrømme Finlands
Frafald. Det var Hitler selv, der tog Beslutningen, efter Samraad med
Himmler og von Ribbentrop. I Overkommandoen mener man, at man bør prøve
Stillingen paa alle de forskellige Punkter for at kunne indsætte Hjælp
der, hvor Krigsafgørelsen vil falde -og intet andet Sted.

0STFRONTEN: To mægtige Knibtangsarme er ved at lukke sig om hele den ty
ske Hærgruppe i Midten af østfronten under Kommando af Generalfeltmarskal
Jodl. Paa den sydlige Knibtangsar, er Russerne efter at have indtaget Bo
bruisk, rykket 40 km forbi denne By i Retning mod Minsk. Paa dén nordlige
Arm staar Russerne allerede 120 km vest for Vitebsk, ligeledes paa Vej
til Minsk. Mellem Knibtangens to Arme er der nu kun en Afstand af 100 km.
5 Divisioner af 9.Arme er blevet indesluttet, da Russerne løb Bobruisk
Forsvarsværker over Ende, og ved Mogile~fs Fald er yderligere 5 Divisioner
afskaaret. Hele det tyske Stillingssystem i Hviderusland, den saakaldte
Vaterlands-Linie, er nu passeret af Russerne, og de tyske Tropper er i
aabent Terræn, udsat for ustandselige Bombardementer fra Luften og fra
svært Artilleri. Det menes ikke, at de kan gennemføre et fuldstændigt
Tilbagetog til Minsk.

HITLERS “JAPANSKE SYGE”: “Føreren” har paa Berghod i Berchtesgaden, hvor
Førerhovedkvarteret stadig befinder sig, indrettet sig et japansk Værelse
efter gamle japanske Traditioner. Det er Førerens ny Protege, Dr. Walter
Donat, der har givet Tegninger. Han øver en meget stor Indflydelse paa
“Føreren”, der stadigt mere og mere præges af den japanske bushido-Menta
litet, d.v.s. den fanatiske Offervilje. Det ny Arbejdsværelse er udstyret
med japanske Kunstgenstande, hentet fra berømte Samlinger i Europa. Man
formoder, det er i dette Værelse, “Føreren” inspireres til sine nu saa
hyppige Ordrer om Kamp til sidste Blodsdraabe.

HILSEN FRA BOSE: Den landflygtige indiske Nazist, Subhas Ch~ndras Bose,
har sendt “Føreren” en Tillidserklæring i Anledning af Cherbourgs Fald.
“Selv i denne Prøvelsens Tid vil6000 frivillige Indere i den tysk Hær be
segle deres Skæbnefællesskab med det tyske Rige med deres Blod”, skiver
Bose.

“Føreren” ængstelig. De tyske Alpeforeninger har anmodet om Tilladelse
til at faa genaabnet deres Alpehytter i Berchtesgadens nærmeste Omegn.
Dette er blevet afslaaet af Sikkerhedspolitiet af Hensyn til “Førerens”
Sikkerhed. Det var dog “Føreren” selv, som tog Beslutningen om et Afslag.

DET ILLEGALE FINSKE, ikke kommunistiske Blad “Politiske nyheder” skriver,
at den finske Regering ikke har kunnet slutte Fred, fordi Finland er øko
nomisk afhængigt af Tyskland. Paa samme Maade kan man, siger Bladet, si
ge, at Finland heller ikke kan føre Krig uden Tysklands økonomiske Støt
te. London Radio oplyser om Situationen i Finland, at de tyske Tropper
er rykket ind i Helsingfors for at hindre den finske Rigsdag i at handle
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uafhængigt af Regeringens Beslutning om at fortsætte Krigen. De finske
Socialdemokrater, det svenske Folkeparti og de Liberale sætter sig kraf
tigt imod Regeringens Afgørelse. Overenskomsten kritiseredes saa skarpt
paa et lukket Møde af Rigsdagsmedlemmer, at Ryti besluttede sig til at
forelægge Rigsdagen en fuldbyrdet Kendsgerning.

DEN FRANSKE PROPAGANDAMINISTER, Philip Henriot, er blevet skudt af Patri
oter.

Særmelding:~~

SIDSTE: Under Demonstrationerne i Aftes i Kbhv. hældte man Benzol i Skin
nerne paa Gl Kongevej og tændte. En lidslange løb gennem Gaden. Paa Vbro
brændte et Sommerhus. Arbejderne agter at fortsætte Tidligt-hjem—Bevægel
sen. De vil selv bestemme deres Sengetid. Københavnerne siger iøvrigt: Nu
maa vi have Spærretiden ophævet. Det er ikke til at holde til ikke at
komme i Seng om Natten.

Generalstrejke er i Formiddagstimerne blevet effektiv i København, til
Dels foranlediget af en Strejke indenfor Sporvejene og en, endnu delvis
uopklaret, Hjemsendelse af næsten alle Damer paa de københavnske Telefon
centraler. Næsten alle Fabrikker og talløse Butiker er lukket, alt nor
malt Liv i Storbyen er lammet. Der er ingen Aviser at vente i Dag.

Dette er Resultatet af Dr.Bests egenmægtige Proklamation af Spærretid i
København, en Proklamation, som har vakt General von Hannekens Raseri, og
som endog Gestapo havde fraraadet. Der er livlige Forhandlinger mellem
Berlin og København. Endog Dr.Bests egen Næstkommanderende gaar ham imod,
men med den Udvikling, Situationen har taget i det sidste Døgn, er det
ikke til at se, hvorledes man kan genoprette status quo. Tyskerne har nu
kun ti Muligheder : at lade Dr.Best løbe Linen ud og ved Gidseltagning
indenfor Fagforeningerne prøve det umulige-at faa Arbejdet tvunget i Gang
-eller at bøje sig helt for Befolkningens Krav, der nu gaar ud paa føl
gende

Spærretiden ophævet, Schalburgkorpset landsforvist.

Det drejer sig atter om helt spontane Udbrud af Modstandsvilje, vokset
frem af Aftenens Uroligheder, som kostede een Dræbt og en Snes haardt
saarede, og sandsynligvis næret af Tyskernes psykologisk helt idiotiske
Paafund med at henrette otte Mennesker og forkynde det i Morgenbladene.
Det er Kredsen omkring den berømte Hvidsten Kro ved Randers, det er gaaet
ud over. Sigtelsen lød paa, at man dér havde modtaget Faldskærmsfolk.

Urolighederne i København begyndte igen i Aftes længe før Spærretid. Det
var atter Istedgadekvarteret, som var Centrer. Optakten var en i sig selv
ret ubetydelig Begivenhed. Da en Sporvogn ved 20 Tiden kom kørende i I
stedgade, kastede en ukendt Mand en Sæk Cement ind mellem Hovedvogn og
Bivogn, saa Sporvognstoget afsporedes. Derefter halede ungdommelige Ele
menter, der ønskede Trafikstrejke, Kørestangen ned paa de efterfølgende
Sporvogne. I Løbet af faa Minutter brød Trafiken paa Linje 10 og Linje
16 helt sammen. Folk stimlede sammen, og de sidste Døgns Oprørsstenining
greb atter Menneskemængden. Kvarterets faa Nazister blev urolige, et Sted
skød en Mand helt uprovokeret ud gennem et Vindue - og saa greb Terror-
gruppen fra Dagmarhus ind med alvorlige Følger. En af de berygtede danske
Personbiler med Gestapoagenter, dennegang K 3848, kom kørende i Istedga
de, og de fire Mænd, som var i den, lod ikke Chancen gaa fra, sig, Vognen
vendte ved Hovedbanegaarden, to Mænd krøb id paa Trinbrædde~ne, og mens
Vognen med hylende Horn og i ca 60 kms Fart jog gennem Istedgade, affyre
de de Skud mod hvemsomhelst hvorsomhelst i Gaden - ind i Opløb, Grupper
af passiarende paa Gadehjørnerne, Politifolk, Sporvognsfunktionærer -alt
og alle. Saa forsvandt Vognen, og Ambulancerne kom jagende. Hele Oprørs
stemningen fra de hektiske Spærretidsaftner var der igen. Endnu en Provo
kation satte Fart i Tingene. Den var paa et hængende Haar endt med den
første Lynchning i moderne dansk Historie. En civilklædt Mand gav sig ved
2l~ Tiden til at skyde paa forbipasserende paa Vesterbros Torv. Han ned-
skød bLa. en Raadhusbetjent, der i Uniform paa Cykle var paa Vej til sin
Tjeneste. Mængden faldt over ham, afvæbnede ham og raabte: Slaa ham i
hjel~ Slaa ham ihjeH Tilstedeværende Politimænd kastede sig imellem og
reddede i første Omgang Mandens Liv, men kunde ikke klare sig. Hvis
staalhjelmsklædte, karabinbevæbnede Folk fra en stor Udrykningsvogn ikke
var blevet kastet imod den rasende Menneskemængde, vilde Manden være ble
vet dræbt med ~Næveslag. Der blev gjort Forsøg paa at hænge ham i en Lyg
tepæl. Da Politietfik ham befriet og anholdt, var han meget ilde tilredt,
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men det menes, at han kan leve. Han havde ingen Papirer paa sig, men Lom
men fuld af Ammunition og Rationeringsmærker. Han nægtede at udtale sig,
men det blev hurtigt fastslaaet, at han var dansk Statsborger, ansat hos
Gestapo i Shellhuset ‘ Det drejer sig antagelig om et Medlem af den
helt specielle tyske Terrorgruppe, som arbejder enkeltvis og uden Beskyt
telse af tyske Papirer arbejder i Byen. Først, naar det virkeligt kniber,
faar de Hjælp. Lyden af Udrykningshornene kaldte nye Hundreder paa Gader
ne. Med Mellemrum hørtes Skud. Saaledes skød to SS Folk om sig i Istedga
de, og tre Schalburgfolk saarede dødeligt en beruset Mand i Frederiksberg
Alle. I Prinsesse Maries Alle fandt man en Mand, som var haardt saaret af
Skud fra K 3848.

De Sporvognstog, som var strandet i Istedgade, var fortabt. Sporvejsfunk
tionærerne tog hjem. Kort før Spærretid væltede Mængden to Sporvognstog.
Ved Spærretids Begyndelse gjorde dansk Politi Brug af Kniplerne. Man fik
mange drevet hjem og reddede derved Menneskeliv. Kort efter nedskød ty
ske Patrul jer uden videre forbipasserende. I Prinsessegade paa Chrhavn
dræbtes en Beboer, Jørgen Steffensen.

I flere Tilfælde har tysk Politi i disse hektiske Døgn truet danske Poli
tifolk. Rekorden blev sat i Vesterboulevard-Vesterbrogadekrydset, hvor
man truede en Politimand, fordi han stoppede Biler, der kørte frem mod
rødt Lyd. Danske Politibiler -ikke Udrykningsvognene-er mellem dobbelt
Ild. Menneskemængden truer ad dem, fordi man tror, det er Gestapovogne,
og tyske Patrul jer truer dem. Tyskerne har i enkelte Tilfælde anvendt
Personbiler, der har Maskingeværer monteret paa Taget. Derimod har man
ikke gjort Brug af Spacialtropper med Gadekampskanoner (de er stationeret
paa Ingeniørkasernen), antagelig, fordi General von Hanneken har erklæ
ret, at det er uværdigt for Værnemagten at kæmpe mod Civilbefolkningen
under de nuværende Omstændigheder. Han vil lade Dr.Best ligge, som har
har redet. Det erfares, at Dr. Best staar stejlt, og at Lempelsen i Spær
retiden kun skyldtes hans Frygt for, at hans øverste Overordnede, Ribben
trop, paa Hjemvejen fra Finland skulde dumpe midt ned i hele Spektaklet.
I Indberetningerne til Berlin spiller de indre nazistiske Modsætningsfor
hold .ogsaa en Rolle. Saaledes har Dr. Bests Næstkommanderende beskyldt de
“gamle Nazister” for Angrebet paa Schalburglogen.

Generalstrejken har ramt Byen føleligt, og man frygter Levnedsmiddelman
gel. Mere end noget andet har Telefonspærringen lammet Byens Liv. Den ud
viklede sig af de uhyre Vanskeligheder, Centralerne kæmpede med i Morgen
timerne, da alle ringede til alle. Forsinkelserne var enorme, og Tyskerne
fandt da pludselig paa at true med at besætte Telefonhuset i Nørregade.
Resultatet var, at Damerne, undtagen de specielle Damer, der betjener Po
liti, Luftværn, Brandvæsen o.s.v., forlod Centralen, og snart efter fulg
te Damerne i Distrikterne Eksemplet. De første Rudeknusninger i ikke.luk
kede Butiker har allerede fundet Sted, da disse Linjer skrives. Situatio
nen minder ganske om Strejken i Odense i Augustdagene i Fjor.

De lukkede Fabriker udsættes for Angreb, en Risiko, Tyskerne ogsaa maa
regne med. Saaledes er i en tidlig Formiddagstime den vigtige Rustnings
fabrik Dansk Aluminiumsfabrik paa Englandsvej sprunget i Luften. Røgsøj—
len kunde ses over hele København.

En dansk Patriot begik i Aftes Selvmord for at undgaa at falde i Gestapos
Hænder. Det var Larsen.Ledets Sønnesøn, en ung stud polit, der blev fan
get i en Fælde af Gestapofolk i Ejendommen Gl Kongevej 25 IV: Han sprang

gennem et lukket Vindue ud i Gaarden og dræbtes paa Stedet.

I Mejls Nord for Varde har tysk Luftskyts, der beskød en terrængaaende
allieret Flyver, skudt en Gaard i Brand —Der er dyb Mystik og Terrorfly—
veren fra Slagelse. Bilen synes at have holdt paa Stedet, før Flyveren
kom Den dræbte Wilhelmsen er Nazist og Værnemager i stor Stil.

10 tyske Marinesoldater søgte i Aftes at storme Finseninstituttet for at
hævne sig, fordi nogle Gangpiger er blevet afskediget for lovligt vold
somme militære Interesser. Gernersgadevagten afværgede et Angreb mod sel
ve Hospitalsbygningerne.

Fhv Trafikassistent Axel Jensen fra de østsjællandske Jernbaner er for
Bedrageri mod Haarlev Sygekasse idømt 2 Aars Fængsel, men Afsoning er ud
sat paa ubestemt Tid, idet det har vist sig, at han er Gestapoagent.

Den voldsomme tyske Interesse for Jenny Kammersgaard, hvis Svømmetur al
mindeligt opfattes som et Reklamefif, skyldes Førerens noksom kendte In
teresse for Sælhunden, der i Berlin blev uddannet til Svømmelærerinde.

Overlæge Christensen, Brovst, blev arresteret midt under sit Arbejde paa
Hospitalet. Pastor Roesen i Svenstrup og Pastor Sandbæk i Hersom har beg
ge haft Besøg, men ingen af dem var hjemme.

MEDDELELSE TIL FISKERNE fra en Talsmand for de Allieredes Overkommando
29/6: I de sidste 3 Uger har De været opfordret til at indstille alt Fi
skeri i belgisk og hollandske Farvande, i Farvandene ved Danmark og Nor
ges Nordsøkyster og i Kystfarvandene ved Nord- og Vestfrankrig. Den ø—
verstkommanderende har bedt mig takke Dem for den storartede Maade, paa
hvilken De har efterkommet hans Opfordring. Han er klar over, at denne
Bestemmelse kan have medført et tilsyneladende unødvendigt Afsavn for de
Fiskere, der befinder sig udenfor de Omraader, hvor der for Tiden fore
gaar aktive Operationer, men ved at efterkomme Opfordringen har De fak
tisk hjulpet De allierede Styrkers Operationer og har selv undgaaet Over
last. Den øverstkommanderendes Opfordring gjaldt som bekendt til Klokken
21 i Aften. Det bliver nu nødvendigt at forlænge den endnu en Uge, men
denne Gang kun for en kortere Strækning af Kysten. Den øverstkommanderen
des Opfordring gaar ud paa, at der ikke skal Fiskes i Kystfa~rvandet paa
Strækningen fra den franske Havrieby Bayonne i Nærheden af d~nspanske
Grænse til de vestfrisiske øer i Tiden indtil den 6 Juli 1944 Kl 21. Men
den øverstkommanderende ønsker dog at advare Fiskerne i andre Farvande
om, at Fiskeri kan blive yderst farligt naarsomhelst, og at det ikke vil
være muligt atudstede særlige Advarsler umiddelbart før fremtidige Opera
tioner.

SÆRMELDING: Hilsen til Elisabeth, Daniel, Emil, Adam, Max og Adolf.

Tre Drenge er blevet anholdt af tysk Politi paa Stranden ved Julebæk,
hvor de sammentømrede en Flaade for at sejle til Sverige. De stammer alle
tre fra Haderslev. De er udleveret til deres Familier.

Tysk Politi i Helsingør har anholdt to Sømænd fra Skonnerten Irmgard af
Graasten. De sigtes for at have revet et tysk Skilt ned. Det var 5 Kr
værd, og Tyskerne har taget 30 Kr for dem. De maatte ved Løsladelsen be
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tale 2 Kr for Kost og Logi:

I NORGE er Salg af Knive, Gafler, Skeer etv af Metal forbudt. Det samme
gælder alt Emalje, Glas, Keramik og Stentøj, Quislingfolk uddanner p.t.
talrige Politihunde. I Omegnen af Fagernes har Tyskerne holdt Klapjagt
paa de mange unge Mennesker, der skjuler sig i Bjergene for at unddrage
sig Arbejdstjenesten. 12 unge Mænd og 2 unge Piger blev fanget, 3 Nord
mænd dræbt. Tyskerne havde 7 dræbte. I norske højere Skoler har Eleverne
som tvungen Stilopgave skrevet om : Hvilket Land vil gerne tage Nordnor
ge og hvorfor.

HJEMMEFRONTENS RADIO har erklæret, at man ved at hindre tyske Tropper i
at naa til Finland gør baade de Allierede og Finnerne en Tjeneste, idet
man hjælper de finske Kredse, som ønskerKrigen afsluttet.

FINLAND. Rigsudenrigsminister von Ribbentrop har lovet den finske Rege
ring saa megen tysk Hjælp, at Wiborg kan tilbageerobres. Der er stærke
Tegn paa Ministerkrise, idet flere finske Ministre har ønsket at trække
sigtilbage efter Overenskomsten med Tyskerne. I Sverige forlyder det, at
Tanner er traadt tilbage. Aftontidningen vil vide, at hans Demission
fandt Sted, efter at hans eget Parti, Socialdemokratiet, tillige med de
Liberale og Folkepartiet eenstemmigt havde modsat sig Overenskomsten.
Keitel er ankommet til Helsinki. E n WaffenSS General ventes ligeledes.
Svenske Blade af alle Afskygninger beklager den finske Regerings Løfte om
at fortsætte Krigen ved Tysklands Side.

DISK NYHEDSTJENESTE bragt ud pr Bud, andre maa vente, til Postvæsnet at
ter gaar i Arbejde - vi kan jo ikke cykle til Nordjylland. Arbejdet vil
blive fortsat, saaledes at man i hvert Fald paa et eller andet Tidspunkt
gennem disse Nyhedsbreve kan danne sig et Billede af, hvad der er fore
gaaet. Det trækker op til haarde tyske Forholdsregler. Fagforeningeledere
bør gaa under Jorden omgaaende, til man ser, hvad Tyskerne beslutter sig
til.

Forhaabentlig vil svensk Radio bryde sin Sædvane og bringe Omtale af dan
ske Forhold ogsaa efter andre Kilder end Tidningarnes Telegrambureau,
hvis Korrespondent sikkert vil blive censureret skarpt. Illegale Kredse
opretholder Postforbindelsen ud af Landet, og de kan meget hurtigt blive
ene om det.

S-Togene kørte ved 10 Tiden Folk hjem til Yderdistrikterne,
kens Personale gik derefter med i Generalstrejken.

(Se ogsaa næste Side)
SLUT.

og Nærtraf i-

0STFRONTEN: Det tyske Tilbagetog mod Minsk foregaar med en saadan Hast,
at man regner med, at Minsk vil falde i Løbet af faa Dage, med mindre
Hitler ofrer sine meget omtalte Reserver. Tyskerne risikerer at miste de
res sidste Bolværk før de baltiske Lande. Borissov er omringet. Afstanden
fra Fronten til Minsk er nu kun 50 km, og til Polotsk kun faa km. Tysker
nes Tankvaaben er meget lidt effektivt i øjeblikket, paa alle Fronter.
Hovedaarsagen er Benzinmangel. Midt i Slagene kører Tankene tørre for
Benzin og maa fortsætte Kampen som smaa Forter, medmindre Besætningerne
foretrækker at kæmpe som Infanterister.

LUFTKRIGEN: Gaarsdagens 2000 Maskiners Angreb mod Tyskland rettede sig
hovedsagelig mod følgende Virksomheder i Sachsen: Erla Flugmotoren Werke
ved Leipzig, Junkers Flugzeug Motoren Werke ved Magdeburg, Awo Focke
Wulff Flugzeug Motoren Werke i Azchersleben, Junckers Flugzeugmotoren Fa
brik i samme By, Deutsche Kugellager Fabrik i Leipzig, Folkevognsfabriken
i Fallersleben og den store Fabrik for syntetisk Benzin ved Leipzig.

DET BRITISKE ARBEJDERPARTIs Hovedudvalg har udsendt et Opraab til de be
satte Lande. Det udtales, at man stoler paa Opfyldelsen af det højtideli
ge Løfte, som den britiske, amerikanske og russiske Regering har givet
om, at Folkene i de besatte Lande, efterhaanden som disse bliver renset,
skal have deres Frihed til selv at bestemme deres fremtidige Regerings-
form og deres Lands økonomiske Struktur.

SIDSTE:

Generalstrejkener ved Middagstid saa total, at endog Postvæsenet strej
ker. Til de vigtigste københavnske Abonnenter søges INFORMATION OG NOR
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Forleden hadde de danske jøssinger sin største dag hittil. Gjennom et
tett skydekke hørtes plutselig den karakteristiske symaskindur av et bri
tisk fly i stor høyde, og snart etter snødde det mengder av flyveblad.
Folk ble ganske hysteriske. Man kastet seg foran trikker og biler, man
vasset Ut ~ dammer og fisket i kanaler for aa faa tak i budskapet fra o
ven. Om anstrengelserne viste seg berettiget.

Det var en smukk trykksak paa vakkert papir, en liten folder som paa for
siden var prydet med det danske, det britiske, det sovjet-russiske og det
amerikanske flagg. Under flaggene bilder av Roosevelt, Stalin og Churc
hill, og under dem igjen - kong Christian. De fire herrers portretter
bundet sammen af to laurbærgrener. Bladet bar titelen FRIHEDSPOSTEN og
inneholdt et OPRAAB TIL DET DANSKE FOLK’ datert London, april 1944. “Me
dens Bøgeskoven endnu staar frisk og grøn”, het det, “Vil Befrielsen væ
re blevet til Virkelighed”. Krigens “tre store” skulde no opfylle sine
løfter og slaa den grusomme fiende og deretter oppbygge en ny verden, i
hvilken Danmark skulde faa den Plass det fortjente.

Paa terskelen til denne lykke fant de engelske befriere det tydeligvis
nødvendig aa forberede danskene en smule. Befrielsen kom aapenbart ikke
til aa arte seg nøyaktig i overensstemmelse med de romantiske jøssing
drømmer. “Alle Danskere maa nu gøre sig klart”, het det i bladet, “at al
le tre Stormagter kæmper for Frihedens Sag, og vil have Andel i de Opera
tioner, der vil indskrive dette Foraar med Ildskrift i Danmarks Histo
rie”. De vanskeligheter som kunde oppstaa i den anledning, maatte man u
betinget og i egen Interesse søke aa rydde av vegen paa beste maate ved
aa møte de kommende begivenheter med den nødvendige forstaaelde og over
bærenhet.

“Enhver Dansker vil vide, at de russiske Soldater, der vil deltage i Ak
tionen, kommer som Frihedens Fork~ipere, men man maa ogsaa forstaa, at de
kommer som Mænd, der har Krav paa alt, hvad der kan gøres for at faa dem
til at glemme Sulten og Nøden”. Det fordomsfrie og humane danske folk
maatte derfor opfatte det som sin plikt ikke aa forlange at alt skulde
forløpe ùten gnidninger med ~befrierne”. Man appellerte i denne Henseen
de inntrengende til “dansk Forstaaelse, Frihedssind og Tolerance”, naar
Bolsjevikerne skulde ta fatt paa aa “glemme Sulten og Nøden”.

Blant luftlandtropperne vilde det ogsaa være amerikanske kontingenter,
forklarte bladet, og en større del af disse vilde utgjøres af negersolda—
ter, spesialutdannet som fallskjermhoppere. Disse herrer viT~Ie muligens
komme til aa bli et vanskelig problem for den danske befolkning, hvis man
ikke mødte dem med den forstaaelde og imøtekommenhet de som “befriere”
hadde krav paa. Men bladet brakte følgende trøst: “Vanskelighederne kan
allerede i Forvejen reduceres til et Minimum, hvis man ser Realiteterne
i øjnene, og hvis alle danske Mænd og Kvinder er sig deres af Naturen æg
te og demokratiske Indstilling bevidst”. Bladet sluttet med noen smukke
tirader om et fritt Danmark.

Saa vet da danskene hvad de har i vente: Bolsjeviker, hvis sarte følel
ser ikke maa støtes naar de “med krav paa alt” opprører seg paa ekte bol
sjevikisk vis i kongens eget København, for ikke aa snakke om de ameri
kanske negrer som med kruset haar og krum hals vil kaste seg over de
blonde danske piker uten fare for aa bli lynsjet — som i heimlandet. Det
tør hende danskene faar bruk for alt hva de kan mobilisere av forstaael
de, frihetssinn og sann demokratisk innstilling, naar de velopdragne ty-

(fortsættes)
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ske soldater skal erstattes av bolsjevikiske og negroide besettelsestrop
per.

Og hvem skal saa befri danskene for disse deres “befriere” ?

London har enno ikke lykksaliggjort sin norske menighet med et liknende
budskap fra skyerne. Men vi bør vel ogsaa forberedes en smule ? Eller an
ser London oss tilstrekkelig forberedt ved Trygve Lies gejntatte uttalel—
ser om at vaart land skal bli sovjets bruhode og bindeledd Ut mot verden?
I saa fall bør London ta i betraktning at den anglofile menighet i Norge
ikke et øyeblikk tror paa slike planer. Man trøster seg med at det bare
er “nazi-propaganda” (~) og at kongen skal komme tilbake og lage alt i
stand slik som før, med Storting, Hambro, Nygaardsvold, Helge Krog og det
hele.

-—-0-—-
K o m m e n t a r : Selv Skolebørnene var straks klar over, at “Englene”
kom fra Dagmarhus, ikke fra London~

---0---

Tyskerne dræbte i Gaar i København 16 Mennesker og saarede 227, deraf
mange alvorligt. 5-6 blev dræbt og 25 saaret, da Tyskerne i Aftes Kl.
20,20 beskød Nørrebros Runddel med to Kanoner. Granaterne regnede ned i
Menneskemængden paa selve Runddelen og ved Møllegade. 5-6 andre dræbtes
udenfor Stormagasinet Buldog paa Nørrebro, mens Demonstranterne afbrænd
te Bygningen. En hel Del af Dødsofrene er faldet som Følge af, at Tysker
ne har anvendt Schalburgfolk, der civilklædte eller i falske Politiuni
former har blandet sig i Opløbene og med Nærskud “sat Demonstranter ud af
Spillet”.

København er i Dag til Dels afskaaret fra Omverdenen, en By i Belejrings
tilstand, uden Elektricitet, Telefon, Gas og Vand, og uden andre Trafik-
midler end Cykler. Alt er lukket, fra Restaurationer til Slagterbutiker,
fra Biografer til Fabriker. Kun Brødudslag og Mælkeudsalg havde lidt at
handle med i Morges. De første Plyndringer af Levnedsmiddelbutiker fandt
Sted allerede i Gaar.

Den Folkestrejke, Dr.Best har provokeret frem, kan hverken Tyskere eller
dedanske Myndigheder beherske. Den har ingen Ledere, man kan forhandle
med-den er en spontan Folkerejsning, uorganiseret, uden Sam~nenhæng mellem
de enkelte Demonstrationer, at ligne ved Augustrejsningen i Odense, blot
i det tidobbelte Format, som Byens Størrelse betinger. Tyskerne synes at
ville sætte haardt mod haardt, der trækkés Tropper til København fra de
sjællandske Provinsbyer, hvor man har beslaglagt Lastbiler paa Gaderne,
læsset dem af og fyldt dem med Soldater. I første Række er det dog Poli
titropper, som sættes ind. Værnemagten som saadan har endnu holdt sig u—
denfor. Den tyske Marine deltager ikke i Kampene, der iøvrigt er eensidi
ge, forsaavidt som de danske Demonstranter stort set er ubevæbnede. Den
danske Frihedsbevægelses væbnede Styrker i København er ikke sat ind, da
man ikke kan slide dem op i Utide før den egentlige Kamp.

Københavnerne viser nu de danske Nazister og Tyskerne deres Uvilje paa
meget drastiske Maader. Midt i Kampens blodige Alvor er der stadig Spor
af det barokkeste københavnske Vid. Karikaturtegninger af Hitler ses man
ge Steder. Paa Gl Kongevej er anbragt en Gravsten, paa hvilken i Guld-
skrift læses “Hvil sødt, lille Adolf” Kanipzonerne er først og frem
mest Vesterbro (med Brændpunkterne Istedgade ved Saxogade og Vesterbro
gade ved Værnedamsvej) og Nørrebro (med Runddelen, Blaagaardsgade.Fælled
vej-Krydset og Blaagaards Plads som Brændpunkter). Tyske Patrouiller gi
ver dog Ild næsten overalt i Byen, endog paa Strandvejen er ~der blevet
skudt. Der skelnes ikke mellem fredelige Passanter og Demons’tranter. Fra
Kl 16 i Gaar færdes man kun paa Københavns Gader paa eget Ansvar, ifl.
tysk Meddelelse, men dette er ikke bragt til Befolkningens Kundskab.

Da Folkestrejken var en Kendsgerning, greb Tyskerne til det eneste Bero
ligelsesmiddel, de kender : Vaabnene. Polititropper besatte alle vigtige
Punkter: Hovedbanegaarden, Godsbanegaarden, Raadhuset, Hovedpostkontoret,
Broerne og Havnen etc. Hertil er senere kommet de kommunale Værker, som
dermed bragtes til Standsning. Alene mellem Børsen og Runddelen ved Ama
gerbrogade er der fem tyske Vejspærringer med spanske Ryttere. Maskinka
noner, Rekylgeværer, Maskingeværer o.s.v. Paa “Broerne”, stadigvæk først
og fremmest Nørre. og Vesterbro, kom det allerede i Eftermiddagstimerne
til blodige Uroligheder. Befolkningen byggede Barrikader, dels af Biler
og Vogne, som væltedes, dels af alt det Materiale, som er for Haanden paa
Grund af det store Bunkersbyggeri paa alle offentlige Pladser. Flere af
disse Barrikader har Tyskerne ikke turdet forcere, og der er Gader, de
overhovedet ikke kommer -i. i Aftentimerne brændte foran eller bag Barn

Det vilde utvivlsomt være
beredt skulde “dale engle
vise seg aa være svarte -

en betenkelig affære om dèt plutselig og ufor
ned i skjul” her i Norge — og englene skulde
eller røde. -
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kaderne flere Steder store Baal, som tyske Biler ikke kunde komme igen
nem. Demonstranterne stormede overalt de nazistiske Forretningsfoiks Bu
tiker,

Det siger sig selv, at forbryderiske Elementer fiskede i rørte Vande. En
Del Levnedsmiddelbutiker blev plyndret —her har dog Nødværge ogsaa spil
let ind, den jævne Befolkning ligger jo ikke med Beredskabslagre -og det
gik haardt ud over Cigarbutiker. Nogen Plyndring af ikke-nazistiske For
retninger er ikke forekommet. Flere Steder stak man Ild paa Varelagrene
ude paa Gaden. Urolighederne kulminerede med Mængdens Storm paa Stormaga
sinet Buldog, der ejes af den forhadte Direktør Bryde-Nielsen, der er
tyskvenlig om en Hals. For Tusinderaf Kroner Varer gik opi Luer ude paa
Gaden. Politiet kæmpede haardt for at redde, hvad reddes kunde, men niaat
te trækkes tilbage, da Schalburgfolk fra Biler beskød Mængden, som senere
blev beskudt med Maskinpistoler af tysk Politi. Her dræbtes i første Om
gang 2, senere vistnok 5. Voksmannequiner blev klædt af og fik malet Ha
gekors paa det, Folkevittigheden drastisk kalder de militære Omraader. De
underligt smykkede nøgne Figurer blev stillet op paa Telefonskabe etc, èt
Syn af makaber Virkning. Det endte med, at selve Bygningen blev stukket
i Brand. Røgsøjlen kunde ses til Sverige og omtaltes i London Radio 18,15.
Tyskerne ødelagde Slukningsarbejdet ved at skyde vildt om sig. Mens Røgen
drevover Kvarteret, solede Hundreder af Mennesker sig paa Søskrænterne,
faa Hundrede Meter fra Kampzonen, hvor russiske og britiske Flag vajede
over Barrikader. Der i det hele taget Kontraster i denne By, som kun en
Kender af dansk - og københavnsk — Mentalitet vil kunne forstaa. Grellest
ses det paa Raadhuspladsen, hvor Tyskerne har gravet Stillinger i de sto
re Jordvolde, som rander Raadhuspladsens Muslingeskal. Herfra peger Ma
skingeværer og Maskinkanoner udover Pladsen. Naar de tyske Politisoldater
i Aftes saa ud over Sigtekornene, saa de ældre Folk og forelskede Par paa
Bænkene ved Trafikmestervagten, flirtende Pigebørn og Cyklister med Bade
tøj. Paa Frascatis Fortovsrestaurant sad ved de tomme Borde tæt med Til—
skuer& Hele det voldsomme militære Opbud virkede i disse Omgivelser lat
terligt.

Urolighederne fortsattes. Tyskerne skød fra Lastbiler og Privatbiler og
havde karabinbevæbnede Strejfpatrouiller paa Fortovene. Aftenen blev bb-
dig. Kl 20,20 meldte Politiets Radio: Livsfarligt at færdes paa Nørrebro
gade. Tyskerne skød vildt om sig, mod aabne Vinduer, ind i Porte, paa
langs ad Gaderne, uden Hensyn til Trafikanter, hvoraf mange intetanende,
paa Hjemvejen fra Skov og Strand, kørte paa Cykle ind i Kampzonerne. Tu
sinder vendte dog ikke tilbage fra Dagens Udflugt. De søgte Tilflugt hos
Venner eller Slægtninge i Omegnen. Der var i Aftentimerne Folkevandring
ud ad Vejene, som den ellers kun ses ved Evakuering. Tyskerne har spærret
alle Udfaldsveje, men lader Folk slippe ud een og een. Bagage visiteres
nu og da.

Midt under Kampene paa Vesterbro stormede Demonstranterne DNSAPs Kontor
ved Værnedamsvejkrydset og afbrændte ude paa Gaden alt Inventar. Over
Baalene vajede, fastgjort i Sporvejsledningerne, Dannebrogsflag, af fan
tastisk Virkning i Ildskæret. Tyske Politisoldater stormede ved 22,30 Ti
den denne Spærring, men kunde ikke forcere Ildbæltet. Her blev ogsaa
skudt med Kanoner, men saavidt vides, dræbtes ingen. Derimod fandt man i
Gaardene i Kvarteret Aftenen igennem Saarede. Ved 22 Tiden meldte Kommu
nehospitalet og Rigshospitalet, at de ikke kunde tage flere Saarede. Fre
deriksberg Hospital afviste alle Syge og tog kun Folk med Skudsaar ind.
Alle Ambulancer i Hovedstaden var i Brug, man saa endog CB-Politi køre

164

Saarede bort i Motorcyklers Sidevogne. Ambulancefolkene øvede Helteger
ninger, derkan sidestilles med de, som øves ved Fronterne. Tyskerne re
spekterede ikke Røde Kors-Mærkerne. Iøvrigt gjorde Schalburgfolkenes Ud
nyttelse af Uniformer Folk mistroiske ogsaa overfor dansk Politi og Am
bulancefolk~ Kun i eet Tilfælde, udenfor Alderstrøst, maatte dansk Politi
skyde. Senere blev Politiet trukket tilbage fra Blaagaardsgade, da det
dokumenteredes, at Schalburgfolk i Uniform blandede sig mellem de ægte
Politifolk og forøvede Mord.

I Kampzonerne omdeltes i Aftentinierne Løbesedler, underskrevet af frie
Blade. De var enslydende ig slog følgende fast: Den Folkestrejke, som nu
er en Kendsgerning i Storkøbenhavn, er et Resultat af Tyskernes og deres
danske Haandlangeres Voldsmetoder. Skylden er først og fremmest Schal
burgkorpsets. Det udfører sine landsforræderiske Gerninger i Ly af tyske
Maskingeværer og til Dels efter tyske Ordre. Den Folkestrejke, som er op
staaet, o mfatter ikke blot Arbejderne, men alle Befolkningslag, alle Er
hverv. Der er opstaaet en Situation, som Tyskerne ikke havde forudset og
ikke kan beherske. Den første Sejr er allerede vundet ved Lempelsen i
Spærretiden. Tyskerne er indbyrdes uenige. Dr Best har trumfet sin Vilje
igennem overfor Værnemagten, der frygter Produktionsnedgang som intet an
det. Strejker af denne Art har før vist sig dødsensfarlige for Okkupan
terne. Det vil vise sig igen. Her er ingen Ledere, man kan forhandle med,
ingen Mulighed for Kompromis. Folkestrejken er et Udtryk for Folkets sun
de Instinkter, udsprunget af en Tilstand, som er blevet uudholdelig. Den
standses kun ved, at Aarsagen til Folkets berettigede Harme fjernes. Det
te er vel kun en lille Ting i den store Krig, men den viser, at det skri
der under den tyske Kolos, som snart vil styrte. Verdens øjne hviler nu
paa Danmarks Hovedstad, som trodser de tyske Vaaben og Gestapos Terror.

Løbesedlen opfordrer til at holde ud, og formulererfølgende Krav: Ud med
Schalburgkorpset, bort med Stikkerne, væk med Spærretiden.

Der førtes hele Dagen i Gaar Forhandlinger paa Christiansborg, og man e
nedes om, at Fagforeningerne og Erhvervsorganisationerne skal mane til Ro
og Arbejdets Genoptagelse. Af Frygt for, hvad Natten vilde bringe, vente
de man dog med at sende Opraabet ud og gjorde det afhængigt afTyskernes
Opførsel. Nu turde Udsendelsen være tvivlsom. I Morgentimerne har Tysker
ne foretaget en Del Arrestationer. Der er taget Fagforeningsfolk, Navne
kendes endnu ikke (Svensk Radio bytter om paa Aarsagog Virkning, naar den
siger, at der strejkes, fordi der er taget Fagforeningsfolk)~! Man frygter
Gidseltagning. Det vides eksempelvis, at Kristeligt Dagblads Redaktør,
Pastor Thomsen, er eftersøgt. De andre Dagbladsredaktørers Skæbne kendes
ikke. Kl 4,30 i Morges fløj 15 tyske Maskiner “psykologisk Terrorflyv—
ning” over København, som den kendes fra 9.April og 29.August. De dykkede
lavt ned over Husene for at skræmme med Motorlarmen, men opnaaede kun at
genere Folks Nattesøvn. Københavnerne er for vant til Flyvere til at la
de sig skræmme.

Hvorlænge Folkestrejken kan vare, skal der ikke spaas om. Alene Vandman
gelen betyder i disse lumre Dage en stor Fare for Hygiejnen. Epidemier
kan opstaa. Men endnu fejler Københavnerhumøret ingenting.

SPREDTE NOTITSER:

I Korsgade slæbte Mængden et helt tysk Klædela.ge.r af Uniformsstof og fær
dige Uniformer ud paa Gaderne og stak dem i Brand. Enkelte Uniformer hæn
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ger i Lygtepæle i Kvarteret.

Paa Fælledvejen forfulgtes to Soldater i Gaar Eftermiddag. Den ene blev
klædt nøgen. Dansk Politi reddede dem -

Universitetet har afbrudt sin Eksamen, Polyteknisk Læreanstalt fortsætter.

Gedserekspressen gennemførtes i Gaar kun med tyske Passagerer og med mi
litær Ledsagelse.

Stella Nova i Rantzausgade 10 blev ødelagt i Aftes. Ostindisk Kaffekom
pagni paa Gi Kongevej blev tømt for Surrogater, som brændtes. En Vinhan
del ved Frederiksberg Alle-Krydset tømtes. Detfiyder med Vinflasker i Ga
den.

Da tyske Politisoldater vilde besætte Frederiksberg Gasværk i Aftes, kom
de i Kam p med Sabotagevagterne. De holdt ud en halv Timestid. To saare—
des. Tyskerne samler i Dag Tropper i Nordisk Fjerfabrik. Pansertropper er
paa Vej.

Norge. Striden om den norske mobilisering af arbejdskraft er nu afsluttet
og man kan næppe sige med Quisling-Sejr. I Oslo registreredes til 1/6 362
Mand, man havde regnet med 5000. Det maa ovenikøbet erindres at de fleste
af de 362 er tvangsregistreret gennem razziaer. Paa landet har dog flere
ladet sig skræmme til tilmelding, maaske har landboungdommen regnet med
at den vilde slippe fri. Et godt tegn paa fiaskoen er at direktør Guld
berg fra arbejdsdirektoratet er traadt tilbage efter at have nægtet at
efterkomme en tysk ordre.

D 3. juni erklærede Quisling i en tale hjemmefronten krig, men i aviser
ne dagen efter saas intet referat af talen. Først andendagen derpaa kom
der et stærkt beskaaret referat, de tyske myndigheder havde grebet indt
Naturligvis er tyskernerasende over at de ikke har faaet den ventede ar
bejdskraft gennem arbejdspligten.

I Oslo er det indre tyske illegale arbejde i stærk væxt, hvilket især gi
ver sig udslag i Hitlerfjendtlige Løbesedler og rømningsopfordringer ud-
spredt om natten af soldaterne. I straalende farver skildrer man livet
i den fredelige Sverige kun “trehundrede meter mellem krig og fred”. Man
giver gode raad til flugten.

Aktionen mod sagførerne der nægter at indsende skema for personalets ar
bejdsregistrering og at møde til indkaldelse, ligesom de nægter at oplyse
hvorvidt de har fuldmægtige, har givet sig udslag i massearrestationer
indenfor standen.

31 norske præster er fængslet, deraf sidder 4 i Tyskland. Desuden har der
tidligere været arresteret 25. 81 er forvist fra deres menigheder.

Der er oprettet en særdomstol til padømmelse af sager mellem tyskere og
nordmænd i Norge. Der dømmes efter tysk ret og af tyske dommere. Denne
domstol kompletterer kun de øvrige utallige særdomst ole: forpolitifilk
i tjeneste, for førergarden, rikshirden, germanske SS, NSpartiret, samt
endelig en folkedomstol for sager der ikke gaar til SS und Polizeigericht
Nord.

I Oslo udskrives unge piger til tjeneste paa lazaretterne.

enheder af den norske flaade og luftvaabnet deltager i invasionen.

ØSTFRONTEN: Langs hele midterfronten raser nu et kæmpemæssigt panserslag
i en bredde af 450 km og en dybde af 200 km. Hele Hviderusland er ved at
blive revet ud af tyskernes hænder. Minst ventes erobret i morgen. Herved
vil 250,000 mand blive afskaaret, og vejen aabnes længere frem. Gennem
Minsk gaar den tyske midthærs forsyningsvej, og den er eneste retrætevej.
Det er nøjagtigt 3 aar siden, tyskerne erobrede den. Ny offensiv er be
gyndt ved Prijpetsumpene, mod russisk panser har tyskerne intet. Parti
sanafdelinger angriber nat og dag bag linierne.

VESTFRONTEN: Dentyske offensiv, Hitler beordrede for
sat ind syd for Caen i uheldigt, buskfyldt terræn. 7
ner eller rettere sagt deres rester deltager. De har
luftangreb paa forhaand.

FINLAND: Meddelelsen om afbrydelsen af de diplomatiske Forbindelser med
USA blev givet den finske Regering paa et Kabinetsmøde. Dyb pessimisme
har bredt sig overalt i Finland efter Ribbentrops besøg. Man regner med
arrestationer af fredsveniige personer, bl.a. socialdemokrater. I tyske
kredse udtaler man, at de tyske troppers antal i Finland vil kunne garan
tere, at finnerne overholder deres forpligtelser som Tysklands forbunds—
fælle

SIDSTE: Hospitalerne forsynes i Dag ved Hjælp af Lastbiler, forsynet med
Røde Kors.og et Skilt : Børnemælk til Hospital.

18 dage siden, er nu
tyske panserdivisio
været ude for haarde
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(Sammenfatning af tre Special—Informationer,
udsendt til enkelte Abonnenter )

Afsluttet Kl.l3.

Folkestrejken i København, som begyndte saa smaat 26/6 og blev effektiv
i Formiddagstimerne 30/6, har indtil 2/7 ved Døgnets Begyndelse kostet
55 Dødsofre —Mænd, Kvinder og Børn. Ialt er 562 Personer, alle ubevæbne
de, blevet skudt ned af Tyskere eller danske Nazister, der efter de blo
dige Døgn i København kollektivt vil kunne anklages for Mord paa Lands
mæn d.

Tabene fordeler sig over de enkelte Døgn saaledes : 26/6 indlagdes 54
Personer paa københavnske Hospitaler. Deraf døde 7. 27/6 indlagdes 16
(deraf døde 3), 28/6 var Tallene 16 Og o, 29/6 530g 7, 30/6 221 og 16 og
1/7 203 og 23.
Den blodigste Periode under Folkestrejken var Middagstimen 1/7 paa Ama
ger. En tysk Patrouille kørte gennem Holmbladsgade, hvor nogle Barrikader
og knuste Nazibutiker prægede Gadebilledet. I pludseligt Raseri skød Ty
skerne løs mod aabentstaaende Vinduer, Gadedøre og Porte. 25 Mennesker
ramtes. Af dem var de 15 døde. Klokken 12,30 tilkaldte Tyskerne Forstærk
ning fra Kastrup Lufthavn for at faa splittet et Opløb paa Amagerbrogade,
hvor der fire Gange, trods tysk Beskydning, var blevet antændt Baal. En
Jagerflyver gik lavt mellem Hustagene og lod Maskingeværerne spille mod
Menneskemængden og mod fredelige Trafikanter. I Løbet af denne ene Time
fik Sundby Hospital 67 Patienter ind med Skudsaar. Antallet af dræbte paa
Amagerbrogade kendes ikke, men er medregnet i Tallet 23. I Middelfartgade
blev en ung Mand, Jørgen Kjær fra Vardegade, dræbt af Vagtposterne ved
østre Gasværk, da han betragtede dem i Kikkert fra en Altan. I Smedegade
affyrede Tyskerne i Aftes Kanonskud. De ramte en Ejendom for Enden af Ga
den og dræbte her en kvindelig Beboer inde i en Lejlighed. I Adelgade-
kvarteret dræbtes en beruset Mand, som ikke hurtigt nok kom af Vejen. De
andre Dødsofre menes at stamme fra en Episode paa Finsensvej, hvor Som
mers sorte Vagtfolk fra en stjaalet Lastbil beskød fire unge Mænd og to
Piger paa 15 Aar.

Udenom Storbyen ligger nu en Ring af tysk Militær. Byer erklæredes i Be
lejringstilstand i Gaar Klokken 12. Overkommandoen har den tyske øverst-
kommanderende for Sjælland, Generalløjtnant Richter, der “imødekom Dr.
Bests Anmodning”. Sandheden er, at Militæret har taget Magte~?i fra Best,
og naar Københavns Kommandant ikke selv gjorde det, er Aarsagen den, at
Byen maatte besættes med Tropper fra det øvrige Sjælland. Samtidig med,
at Storebælts Overfarten indstilledes, saa øen Sjælland isoleredes, be
satte Tyskerne en Linie, der gaar fra Køge Bugt lange Fæstningsterrænet,
over Roskildevej Nord om Utterslev Mose og langs Tuborgvej ud til Sundet
ved Tuborgs Fabriker. Paa Røde Opslag lod den øverstkommanderende forkyn
de, at al Trafik ud og ind af Byen var forbudt, og at Overtrædelse vilde
medføre: Beskydning. Blot man nærmer sig de tyske Afspærringer, skydes
der, øen Amager omfattes af Belejringstilstands Bestemmelserne, mens man,
for at kunne slutte Ringen fast, har undladt at tage de nordligste Dele
af Storkøbenhavn - Ordrup, Charlottenlund og Hellerup med. Hundreder af
Mennesker forsøgte forgæves at komme hjem fra Dyrehaven og Klampenborg i
Aftes. Tilsidst lod Københavns Kommandant, Oberst Mauff, give Tilladelse
til, at Cyklister maatte komme ind i Byen, mens ingen maa komme ud. Hel
ler ikke Provinsboere, som er i Byen, faar Tilladelse til at vende hjem.

1 69



2.Juli 1944 INFORMATION NR 213 II NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 177. 2Juli 1944 INFORMATION NR 213 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 177.

Før den tyske Ring af Mænd i Vaaben lukkede sig om Storbyen, der efter
Dr.Bests Plan skulde sultes og tørstes til at bøje sig, var Tusinder og
atter Tusinder slL’ppet ud af Byen. Scener, som ikke er set i Europa, si
den Paris faldt i 1940, er udspillet Vest for København.

Glostrup forvandledes Lørdag Formiddag til Hovedbanegaard for København.
Tog afsendtes uregelmæssigt. Langs Skinnerne og i Landevejsgrøfterne laa
og sad Tusinder af Mennesker, og paa Landevejene stimede Cyklisterne mod
Vest i et Tal, saa øjenvidner ikke mente, der kunde være Cykler tilbage
i København. Mange kom med Passager paa Stangen. Gamle Mennesker trans
porteredes paa trehjulede Cykler. Forældre kom vandrende med Barnevogne.
Invalider kom i Rullestole. Ogsaa Nord paa gik Strømmen. Klokken 17 luk
kede spanske Ryttere Hovedstadsomraadet inde, bag Spærringen menes at be
finde sig 700,000 Mennesker. Dr.Best erklærede i Vidners Nærværelse, at
han i Løbet af en Uge nok skulde knække København, saa den ikke rejste
sig igen.

Indenfor Afspærringen, hvor man var uden Lys, Gas, Vand og Trafikmidler,
uden Adgang til at høre Radio eller telefonere, søgte Tyskerne at sikre
det militære Herredøme. Støttepunkter oprettedes overalt,Fra Syd kom
Panserformationer, og i Gaar Eftermiddag patrouillerede Panserbiler og
Tanks i Gaderne. 75 mms Feltskyts opstilledes rundt om i Byen. Man brød
ind overalt i Garageanlæg og beslaglagde Lastbiler, Generatortræ, Olie og
Benzin. Schalburgfolk og tyske Tropper kørte bl.a. i Bryggeribiler. Ter
rængaaende Biler og Motorcykler anvendes. I Aftes kom en Afdeling Haubit
zere - hestetrukne - ind ad Vesterbrogade, ført af ridende Officerer, der
paa stejlende Heste uddelte Ordrer ved Frihedsstøtten.

Ifl. Belejringsdekretet overtog Tyskerne Politimyndigheden, men det med
førte ikke, at dansk Politi blev sat ud af Spillet. Det fungerede videre,
som Befolkningens Hjælpere. Man havde frygtet Storm paa Politistationer
ne, men den udeblev. Rygter, som stammer fra United Press, gaaende ud
paa, at 100 Fagforeningsledere og Borgmestre er arresteret, er gengivet i
udenlandsk Radio. De er urigtige. Men det trækker op til Gidseltagning.
Eftersøgt er - det vides med Sikkerhed - Dagbladsredaktørerne. Svend Aage
Lund fra Berlingske Tidende har været arresteret, men er atter løsladt.
Pastor Thomsen, Hasager og Graae er eftersøgt i deres hjem, Nationalti—
dendes Chefredaktør, Gunnar Nielsen, er ikke fundet.

I Gaar Formiddag kom en Mand i Vejen med en Slæde for Dr.Best og hans
Desperados-Kurs. En Udsending fra Berlin, Dr. Walther, som plejer at fø
re Handelsforhandlinger, henvendte sig i Udenrigsministeriet og gav Ud
tryk for Forfærdelse over, at Dr.Best havde krævet Eiler Jensen fra De
samvirkende arresteret. Svenningsen fra Udenrigsministeriet havde Lørdag
Formiddag været hos Best for at vise den Erklæring, som Arbejdsgiverne og
De samvirkende Fagforbund i Samraad med Politikerne havde vedtaget. Den
indeholdt en Passus, hvori de ekstraordinære tyske Forholdsregler bekla
gedes. Dr.Best blev ude af sig selv af Raseri og krævede : Fjernelse af
de overordnede Politimænd Begtrup Hansen og Eyvind Larsen, Fjernelse af
Formanden for De Samvirkende, Ejler Jensen, og Adgang for Arbejderne til
ved Overarbejde at indtjene de Penge, de har tabt under Strejken. Nu de
savouerede Dr.Walther Best, idet han erklærede, at Kravet kunde frafaldes
og København atter faa Lys, Vand og Gas, hvis man paa dansk Side udsendte
Beroligelseserklæringen uden den famøse Beklagelse, hvis man lovede, at
Politiet vilde skride ind mod Plyndring af Butiker, og hvis man vilde
forhandle om hurtigere Udrykning. Man kunde regne med, at den Afbrydelse,

170

L

tyske Teknikere har foretaget paa alle Værker, kunde ophøre Kl 19 i Aften
for Elektricitetens Vedkommende, Kl 22 for de øvrige Værkers. Det tyske
ønske skyldes ikke mindst, at Strømafbrydelserne generer dem selv. Endog
de tyske Støjsendere er jo kva1t~ Antagelig forsøges Sporvognene sat i
Gang i Morgen tidlig, i Haab om, at Arbejderne saa skal søge til Fabri
kerne.

Den Erklæring, som ventes godkendt af Departementschefraadet, der i øje
blikket har~ Møde, og somderefter vil blive udsendt bl.a. i Radioen, som
kan ventes igangsat i Aften, faar følgende Ordlyd:

“I Forstaaelse med Cheferne for Centraladministrationen og Repræsentanter
for de samarbejdende politiske Partier ønsker vi undertegnede Repræsen
tanter for Hovedstadskonimunerne samt danske Arbejds— og Erhvervsorganisa
tioner at rette følgende Henvendelse til Befolkningen i Anledning af den
Situation, der er opstaaet som Følge af den sidste Tids Begivenheder (her
stod i den vedtagne Original: som Følge af, at de tyske Myndigheder be
klageligvis har maattet gribe til ekstraordinære Forholdsregler).

Arbejdsnedlæggelsen i København har bragt Hovedstadens Befolkning i en
skæbnessvanger Situation. Konsekvenserne af en fortsat Strejkebevægelse
er uoverskuelige. Tilførslerne af Levnedsmidler og andre Livsfornødenhe
der til Hovedstaden svigter allerede, og vil i Løbet af korteste Tid gaa
helt i Staa. Faren for Indgreb med Virkninger af uoprettelig Karakter er
overhængende. Genoprettelsen af Byens normale Liv er en nødvendig Forud
sætning for, at truende Ulykker skal kunne undgaas. Alle og enhver opfor
dres derfor indtrængende til straks at genoptage deres daglige Gerning.

København l.Juli 1944.
(Dateringen skyldes Vedtagelsen Lørdag)

Vedrørende de af Frihedsraadet udsendte Erklæringer henvises til Bilag.

NOTER:

Rugbrød betales med 5 Kr i den sorte Handel. Der handles med røget Fisk
i Porte og Baggaarde. Mange Handlende handler ud af Bagdøren, og der y—
des vidstrakt Kredit. Man kan i visse Kvarterer iagttage Mænd, som tilby
der mindrebemidlede Penge. Kun yderst sjældent modtages Tilbudene, skønt
Folkestrejken begyndte i Slutningen af en Uge. Tyskerne har i adskillige
Virksomheder, saaledes hos B & W og i Politikens Hus, forb~dt Udbetaling
af Lønninger.

Paa Løbesedler er Frihedskæmperne blevet opfordret til i Stedet for at
forbløde i nytteløse Demonstrationer at søge ud af Byen for at proviante
re til Gaden eller Husbiokken. Hver vunden Time er tabt for Hitler.

Kommunehospitalet pumper Vand ind fra Søerne. De andre Hospitaler klarer
sig med Vandvogne. Børnemælk sælges fra Hospitalerne mod Udlevering af
Daabsattest. Kun Børn under 3 Aar faar Mælk. Fra 22 Skoler er ved Kommu
nal Foranstaltning udleveret 45,000 Daaser Svinekonserves. Det har knebet
med at skaffe tilstrækkeligt med Lotter til denne Uddeling. Af Lottele
del~en •er mange rejst ud af Byen. Der er Stedfortrædere i indtil fire
Led. Det maa med Beklagelse konstateres, at Lotterne, uanset enkeltes
heltemodige Indsats, især i Saniarittertjenesten, har svigtet.
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I Københavns Kødby er som Følge af Strømafbrydelsen 31 Ladninger Kød gaa
et i Fordærv— Folkestrejken er saa total, at endog Begravelsesvæsenet og
Giftefogederne strejker - En tysk Flyver beskød i Gaar Vodroffsvej. Der
anrettedes ikke større Skade - I Istedgade har Befolkningen ladet to
Schalburgfolk løbe Spidsrod, splitternøgne. Da Politiet befriede dem,
græd de - Tyske Kvinder er evakueret fra København. En af Bilerne er paa
Tilbagevejen forulykket ved Damhus Tivoli efter at være blevet beskudt
- En tysk Tank beskød i Aftes H C Andersensgade. Der er store Huller i

Facaderne. Det var de ulmende Rester af to tyske Hestekøretøjer, stukket
i Brand af Demonstranter, som ophidsede Tankfolkene. - Med Vaaben i Haand
har Tyskerne mange Steder truet tilfældige Forbipasserende til at rydde
Barrikader af Vejen - Paa Nørrebrogade staar ved Fælledvejen malet paa
Kørebanen med store Bogstaver : Ned med Best - Der er 75 mms Feltskyts
paa Raadhuspladsen, Vesterbros Torv, Dronning Louises Bro, Nørrebros
Runddel o.fl. Steder. Paa Amagerbrogade er en Luftværnskanon opstillet.
Der er skudt med Kanoner i Svendsgade, Istedgade, Eskildsgade o.a. Ste
der. Til Dels med løst Krudt.

I Elbagade nedskød en dansk Cyklist, som undslap, i Gaar en Obersturnini
bannfUhrer, som dræbtes. - Paa Nørrebrogade beskød Tyskerne i Aftes fra
Klokken 20 alt, som rørte sig. - Skrivemaskinefabriken i Holbergsgade er
ødelagt af Demonstranter. Tyskerne arresterede tre Drenge. Den enes Far,
Glarniester Bjørneborg, amerikansk Veteran fra Verdenskrigen, arrestere
des i Gaar sammen med en Datter af en Patrouille paa 50 tyske Politisol
dater - Flere af Bjørns Radios Afdelinger er ødelagt af Demonstranter -

Der var Lørdag fire-fem Gange Angreb paa Resterne af Buldogs Varehus. Nu
og da beskød Tyskerne Demonstranterne, andre Gange besatte man Bygningen.
Man bebrejdede dansk Politi, at man intet foretog sog. Da dansk Politi
ankom, beskød man først Politibilen og arresterede derefter alle Mand -

Brandvæsnet har oprettet 54 Anibulancestationer rundt i Byen - Paa Kongens
Nytorv staar Vagtposter paa al.le Gadehjørner. En Kanon truer fra Charlot
tenborg Pladsen - To Lastbiler med Schalburgfolk har terroriseret Tofte
gaards Plads-Kvarteret. De skraldgrinede, naar de kunde faa Fodgængere
til at løbe, fordi de skød til Maals efter dem - Tysk Militær holder sta
dig Telefonhuset besat - Politiskolen er suspenderet og Ordenspolitiets
Ombudsmøde i Næstved afbrudt - Flere Steder i Byens Omegn har raset min
dre Sabotagebrande, som paa Grund af Vandmangel ikke kunde slukkes, saa—
ledes er et Tømmerlager i Taastrup og en Købmandsforretning og et Benzin-
lager i Rødovre brændt. - Der har været en uopklaret Ildkamp ved øverød.
Falck hentede 7 Saarede. Politiet maatte gennemsøge Skoven efter Ofre -

12 Personer er anholdt af dansk Politi for Plyndring i Buldogs Ruiner —

Rygter, som stammer fra Politifolk, der hævder at have været øjenvidner,
vil vide, at Tyskerne i Aftes paa Stedet henrettede fem Fanger ved Fri
hedsstøtten. Ikke bekræftet- En Del Saarede er ført til tysk Lazaret, saa
de danske Tabstal er ikke helt nøjagtige - Ved Station Under Elmene arre
steredes i Gaar tre danske Kvinder, der af en dansk Frikorpsmand blev an
givet for Sabotage - Blandt de dræbte fra Holmblandsgade er en 7 aarig
Dreng - Ved Valby Jernbanestation dræbtes i Aftes 22,30 en endnu ukendt
Mand - I Rantzausgade rømmede Tyskerne tidligt i Gaar Morges flere Ejen
domme og tvang med Vaaben Beboerne, der alle var i Nattøj, til at bryde
en Barrikade ned og fjerne den — Tysk Marineinfanteri er nu sat ind i Kø
benhavn. Marinerne har især været agressive paa Amager -

Fra Provinsen foreligger paa Grund af Afbrydelsen af Trafik og Telefon
kun faa Efterretninger. Togene kører paa Fyn og Jylland endnu. Der er
Sympatistrejke i alle Stationsbyer rundt om København, i Roskilde, Hille
rød og Helsingør. Med Sikkerhed vides det, atOdense strejker, og sikre
Forlydender taler om Strejker i alle de store, Jydske Byer. Der synes ik
ke at være Uroligheder.

Times kommenterer paa sin forreste Tekstside Begivenhederne i Danmark fra
29.August til 29.Juni. Kongens og Regeringens Vægring ved at anerkende de
tyske Krav og Hitlers forgævesForsøg paa at gøre Danmark til Mønsterpro
tektorat omtales.

Sæt-melding: Hilsen til Hugo, Stig, Asger og Elias fra Preben.

Russerne er mindre end 40 km fra Minsk. Borbruisk, sidste Bastion før
Minsk, er faldet. Russerne myldrer frem over 110 km bred Front - Al tysk
Modstand paa Cherbourghalvøen ophørt. Ronimel har selv taget Kommandoen
paa dette Frontafsnit. 12 forgæves tyske Offensiver mod Caen. Her er for
første Gang iagttaget Panserafdelinger, som er gengasdrevne. — Paven har
modtäget de allierede Generaler plus de Gaulle i Audiens.

BILAG.

ERKLÆRINGER FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD.

1) Udsendt Lørdag Morgen : I Løbet af Formiddagen den 30.Juni udbrød
der Folkestrejke i København. Samtlige Fabriker, Virksomheder, Forretnin
ger, private og offentlige Kontorer og Sporvogne, S.Tog, Telefon, Post og
Dagspresse standsede. Dette er den største nationale Demonstration, der
nogensinde har fundet Sted i Danmark. Schalburgfolkenes stadige Overfald
paa Liv og Ejendom, og den tyske Besættelsesmagts systematiske Nedbryd
ning af Lov og Ret i Landet har faaet Folkets Taalmodighed til at briste.
Den delvise Arbejdsstandsning i Dagene forud for Folkestrejken bragte den
første Sejr: Spærretidens Udsættelse. Men dette tyske Tilbagetog er ikke
tilstrækkeligt til at opfylde Folkets berettigede Krav. Danmarks Friheds—
raad opfordrer til Fortsættelse af Folkestrejken indtil 1) Schalburgkorp
set er fjernet fra Landet 2) Den faktiske Undtagelsestilstand (Spærretid
m.v.) er ophævet. Indtil disse Krav er opfyldt, bør Strejker~ fortsættes
med samme Beslutsomhed og Solidaritet som hidtil. Af Hensyn’til Befolk
ningen bør dog tilstræbes, at Forsyningen med Elektricitet, Gas, Vand,
Brød og Mælk opretholdes. Frihedsraadet opfordrer til at vise Disciplin,
saaledes at enhver Form for Udskejelse undgaas. Den Kamp, der i disse Da
ge føres i København, er et Bevis paa, at det danske Folk den Dag, det
kræves, er beredt til at sætte alt ind for Landets endelige Befrielse.

2) udsendt Lørdag Aften: I Løbet af det sidste Døgn er de tyske Overgreb
i København tiltaget i Brutalitet. Tyskerne har indført Belejringstil
stand, de har spærret alle Udfandsveje, standset samtlige Tilførsler til
Byen og afbrudt Forsyningen af Vand, Gas og Elektricitet. I Gaderne be
skydes Befolkningen hensynsløst af Besættelsesmagtens Bilpatrouiller og
fra Luften. Folkets Vilje til fortsat Strejke er ubrudt. Endnu er Tids
punktet for aktiv Modstand ikke inde, men et stærkere Udslag af passiv
Modstand end det, vi i disse Dage har oplevet, kan ikke naas. Frihedsraa
det understreger endnu engang, at Strejken maa fortsættes med usvækket
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Styrke og Enighed, indtil der fra tysk Side er stillet betryggende Garan
tier for Opfyldelse af følgende Krav: 1) Schalburgkorpset maa fjernes fra
Landet 2) Den faktiske Undtagelsestilstand (Spærretid m.v.) maa ophæves
3) Byens Tilførselsveje maa aabnes, og Forsyningen med Vand, Gas og Elek
tricitet maa genoptages 4) Der maa ikke foretages Repressalier af nogen
Art i Anledning af Folkestrejken.

3) Afsendt til Sverige : I en for Danmark kritisk Time opfordrer det dan
ske Folk Sverige til at yde Støtte. Det danske Folks tusindaarige Rets
begreber er blevet krænket paa det dybeste af Tyskerne, der ikke har und-
set sig for at lade det af Forbrydere og Landets Bærme rekrutterede
Schalburgkorps være dem behjælpelig i Udførelsen af deres Skændselsger
ninger. Under tysk Befaling og tysk Beskyttelse har dette Korps begaaet
Udskejelser som Danmarks lovlige øvrighed er blevet tvunget til at lade
gaa upaaagtet hen. Et vaabenløst Folk har med de Midler, der staar til
dets Raadighed, nu sat sig til Modværge. Vi opfordrer Sverige, hvis Stil
ling i Dag er stærkere end nogen Sinde, til at lægge et diplomatisk Pres
paa Tyskland for at faa dette Landsforræderkorps ophævet eller fjernet.
Hjælp i Gerning er i Dag tusinde Gange mere Værd end Ord.

DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Der advares indtrængende mod Forfatteren Johannes Lehmann, der har truet
Venner og Bekendte, han bliver Uvenner med. Han siger, at han vil melde
dem til Gestapo for illegal Virksomhed.

SLUT.
Lad undtagelsesvis dette cirkulere, Det er i Dag Københavns eneste Avis.
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Folkestrejken i København fortsætter, uanset det Opraab, som oplæses hver
halve Time i den danske Radio. Københavnerne benytter sig af Lempelserne
til at sikre sig Forsyninger af Vand og Levnedsmidler. Tusinder er i Mor
gen— og Formiddagstimerne i Dag flygtet ud gennem de tyske Spærringer,
bort fra den stadigt belejrede By, idet man regner med, at Tilstandene
nu bliver langt værre.

Der dræbtes i Gaar 8 Mennesker paa Københavns Gader, alle ubevæbnede 41
saaredes. Ifl. en officiel Statistik, afsluttet ved dette Søgns Begyndel
se, er Antallet af Dødsofre nu, paa Grund af Dødsfald mellem de saarede,
steget til 87. Der er 664 saarede, Fordelt paa de enkelte Dage - man fø
rer de Døde tilbage til det Tidspunkt, paa hvilket de saaredes - er Tabs-
tallene derefter:

26/6 : 7 Dræbte, 27/6 : 0, 28/6 : 14 , 30/6 : 28 , 1/7 : 23 og
2/7 : 8

Opklæbningen af de Plakater, i hvilke de danske Myndigheder maner til Ro
og Orden, førte til blodige Episoder, idet Schalburgkorpset og det tyske
Politi beskød Folk, der samledes for at læse Opraabene. Dette var det
første tyske Bidrag til Roens Genoprettelse. Det vil efter disse blodige
Døgn i København være temnieligt umuligt at overbevise Københavnerne om,
at der er to Slags Tyskere — Nazisterne og de stille, rolige, almindelige
Soldater. De Militærafdelinger, der er sat ind i København, har ikke gi
vet de egentlige Nazikorps noget efter i Blodtørst, selv om det skal si
ges, at Schalburgkorpset slaar alle Rekorder.

I flere Kvarterer, hvor Politiet meddelte Bekendtgørelsen pr Højttaler,
peb Folk i Fingrene, og unge Mænd paa Cykler kastede Løbesedler ud over
Fortovene i Baghjulet paa Højttalervognen. I dem opfordredes til Strej
kens Fortsættelse. Da Sporvognene i Morges skulde køre, som det første
Tegn paa Normaliseringen af Byens Liv, tilbød Politiet at beskytte dem,
da man lagde Vægt paa, at Folk fra Yderkvartererne kom til Byen for at
handle. Fra Arbejderside frabad man sig dette, og Sporvejsselskabet øn
skede derefter ikke Hjælp. Kun faa Sporvognsfunktionærer mødte. Det lyk
kedes paa enkelte Ruter, bl.a. Linje 8s, at gennemføre et Par Ture. Andre
Steder, især paa Broerne, rev Folk Ledningsnettet itu, brød Skinnerne op
eller hamrede Jernstænger og Jernbolte i Skiftesporene. Dermed brød Spor
vejstrafiken sammen, næsten endnu før, den var kommet i Gang4 Kl 8~ vend
te de faa Vogntog, som var ude, hjem til Reniisserne — tomme. ~Telefonen
kom i Gang, hvilket var en stor Lettelse, bl.a. fordi det lykkedes mange
at berolige deres Nærmeste udenfor Spærrezonen ved en Opringning. Der
blev heller ikke lagt Butikshandelen Hindringer i Vejen, og det lykkedes
mange at sikre sig Levnedsmidler. I og for sig er Generalstrejke ikke no
get særligt anvendeligt Vaaben. Industristrejke vilde være det rigtige.
Det er saaledes indlysende, at jo længere, der strejkes paa Brødfabriker
ne, jo før maa de andre Arbejdere give op. Det er Tyskerne, der strejkes
imod, ikke Arbejdsgiverne. Man følger i for høj Grad de gamle Baner.
Standsningen af Sporvognstrafiken er utvivlsomt ogsaa en taktisk Fejl-det
generer ikke Tyskerne, at Sporvognene ikke kører, Man mærker, at der sav
nes en Ledelse. Til Gengæld vanskeliggør netop denne Kendsgerning jo og
saa, som fremhævet før, Tyskernes Forsøg paa at slaa Strejken ned- der er
ingen at forhandle med.

Talrige Mennesker, som gerne vilde have været ind til deres Virksomhed,
erklærede i Morgentimerne : Naar der er tyske Patrouiller paa Gaderne,
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skal vi ikke nyde nOget! Tyskerne havde ganske vist trukket Militæret med
Kanoner og Tanks ind de fleste Steder, men de saakaldte “Mordbiler”, d.v.
s. de smaa private Vogme med bevæbnede Folk, luskede stadig rundt.

At Betegnelsen “Mordbiler” ikke er overdreven, viser følgende autentiske
Eksempel: To Villaejere paa Amager talte i Gaar. sammen ved Havelaagen. En
lille tysk Personbil kørte forbi paa Vejen. To Karabinskud smældede imod
de to Mænd. Et Frugttræ blev skudt igennem, og Laagen ranites.

Til Belysning af de Forhold, København lever under, og til Belysning af
Baggrunden for Opraabet om Ro og Orden tjener følgende, ligeledes auten
tiske Beretninger (som man burde give de svenske Blade fremfor alt det
forbistrede Digt og Vrøvl, der indtil Søndag i hvert Dald blev fyldt i
dem paa Grundlag af Flygtningeberetninger. Det henstilles, at Flygtninge-
transporter ophører under større Uroligheder i København. Det er grænse
løst, hvad der kommer ud af Sludder paa den Maade. Allerede Fredag havde
de svenske Blade 700 Dræbte og saarede-et Tal, som først nu er naaet.
Desuden fremstilles det, som om det er “Patrioter”, d.v.s. bevæbnede
Folk, som dræbes, skønt det jo i 99,99 pCt af Tilfælde er sagesløse Men
nesker. Den Nyhedstjeneste, Frihedsbevægelsen opretholder under Livsfare,
bliver paa den Maade ganske illusorisk i sine Virkninger udadtil. Bliver
dette ved, agter Redaktionen af denne Nyhedstjeneste at boycotte sine
Forbindelser i Sverige nogle Dage!)

Naa, men det var Beretningerne:

Der udbrød i Aftes Kortslutningsbrand i et lille Skur i Havnegade. Resul
tatet blev, at de tyske Vagtposter paa Knippelsbro rettede Kanoner og Ma
skingeværer mod Havnegade og skød som rasende. Folk løb for Livet. Flere
saaredes. Tyske Patrul jer afspærrede Havnegadekvarteret og stormede et
lille Skib, Inger, hvor ca 20 Mennesker havde søgt Tilfiugt. Muligt har
man troet, det var en illegal Transport. Sandheden var, at der var Inte
resse for Skibet, fordi Besætningen solgte røgede Sild. Skibet blev slæbt
bort af en tysk Baad, med de 20 Mennesker ombord. Skydningen varede læn
ge. Ogsaa Politi og Brandvæsen blev beskudt. Da Posterne paa Langebro
hørte Skydningen, skød de ogsaa - mod tilfældige Folk, som nærmede sig
Broen.

Nogle Gange i Gaar Eftermiddag skød de nervøse SS-Folk i Classensgade med
Geværer. Nogle Kugler fløj gennem Portalen i Ejendommene i østbanegade ud
paa Langelinjebroeri, hvis tyske Vagtposter skød igen mod Ejendommene 17
og 19. Med Bistand af Schalburgfolk stormede man derpaa Ejendommene, idet
man hævdede, at der var skudt fra Taget. Man slog Døre ind med Geværkol
ber og slæbte tre mandlige Beboere med sig. I Nat aabnedes der uden Var
sel Ild fra Maskingeværer, der bl.a. skød med Syssporkugler, imod de to
Ejendomme. man har muligt troet at kunne ramme den skyldige, hvis man
skød længe nok. Tysk Politi havde omringet Kvarteret. Beboerne maatte i
Nattøj flygte ind til Naboer over Gaardens Plankeværker.

Tre Steder i Byen stormede Schalburgfolk private Lejligheder, hentede alt
Bohave ned paa Gaden og stak det i Brand - noget, som ikke er overgaaet
nogen nazistisk Enkeltperson i København endnu. Det skete paa Borgmester
Christiansensvek ved Mozarts Plads ogtoStederpaaLinkasvej, Nr. 10 og 12.
Aktionen paa Linkasvej lededes af én Schalburgmand fra selve Gaden, Viggo
Bilsch, Det gik ud over hans private Uvenner.... Gerningsmændene var i
Uniform.

Schalburgfolk beskød ikke blot Klynger, som læste tyske eller danske Pla
kater, men ogsaa Levnedsmiddelkøerne. Tysk Politi trængte ind i Vanløse
Skole, hvor Kommunen med tysk Billigelse uddelte Konserves til Nødliden—
de. Man beskød de ventende ogvstandsede Uddelingen. Naar det blev sagt,
at det var nogettilladt, som foregik, svarede Tyskerne, at de skød af
“andre Grunde”.

Fra Chistiansgade beskød Tyskerne i Aftes uden Aarsag B & W.

I Vodroffsvejkvarteret hærgede i Aftes en Bande af O.T.Folk og civile Na—
zister, som trængte ind i Opgange og Haver, skydende og brølende.

Paa Østerbro og Nørrebro for Lastbiler med Schalburgfolk i Aftentimerne
gennem Gaderne, mens der blev skudt til højre og venstre — ren Terror. I
Nat fløj tyske Flyvere Terrorflyvning lavt over Hustagene for at ødelægge
Folks Nattesøvn før den første “normale Arbejdsdag” - psykologisk klogt!

25 tyske Soldater trængte i Aftes ind i Augustinus Hansens Fabriker,
vildt skydende. De paastod, at de havde hørt, den skulde saboteres.

Tre Lastbiler med Tyskere jog i Gaar gennem Glostrup, mens der blev skudt
ned ad Sidevejene. Glostrup ligger som bekendt flere Kilometer udenfor
den Zone, der er omfattet af Belejringstilstanden.

Paa Nørrebro standsede en dansk PolitimSnd i Aftes en tysk Bil, hvorfra
der blev skudt. Han sagde blot : Klokken er ikke 23. En af Tyskerne over
satte for de andre : Han siger, Klokken ikke er 23 — hvorpaa de kørte
bort og ventede lidt med at skyde videre!

Ifl. tyske Bestemmelser, som skulde gælde fra i Morges, maa der først
skydes efter tre Anraab.

En tysk Tankterroriserede i Aftes Bellevue, som ligger udenfor den egent
lige Spærrezone - Radioens Meddelelse i Morges om forlænget Torvetid var
helt illusorisk-der var intet Torv. — Paa Nørrebro tilbragte mange Menne
sker Lørdag Nat i Tilflugtsrum, fordi Tyskerne skød med Kanoner, bl.a.
mod Hjørnet af Nørrebrogade og Solitudevej.

Af andre Episoder~ska1 noteres:

Flere Steder staar Levnedsmiddelkøerne inde i Baggaardene, fordi det er
livsfarligt at staa ude paa Gaden. Et Sted paa Nørrebro holdt man Fælles
maaltid Søndag. En Slagter delte ud, hvad han havde af Svinej~roppe, og de
blev stegt paa Baal i hans Gaard. Kødet fortæredes dels paa Stedet, og
dels blev det baaret hjem.

Rygter om, at en Schalburgniand er blevet lynchet i Skelbækgade paa samme
Sted, hvor Jetzmar blev dræbt, er kun Rygter. Det samme gælder en Medde
lelse om, at en Mand er kastet ud fra tredje Sal i Istedgade. Derimod er
det rigtigt, at en Schalburgmand er blevet puttet i en Kloak i Istedgade.
Han overlevede det.

Ejler Jensen, De samvirkende, har haft Besøg af mystiske Mænd. Politiet
frygter Attentat imod ham.

Bjergprædikens Ord : Du skal elske din Næste og hade din Fjende var
Gaarsdagens Evangelium -mærkeligt, saa Dagens Tekst og de store Begiven
heder passer sammen. 29.August var Dagens Ord Spaadommen om Jerusalems
ødelæggelse med Verset: Thi der skal komme Dage over dig, da dine Fjender
skulle kaste en Vold op omkring dig og omringe dig og trænge dig alle
Vegne fra.... Flere københavnske Præster holdt fyndige Prædikener i Gaar.
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En for sin Djærvhed kendt Præst sagde bl.a.: Vi skal tage Ordet, som det
lød paa Kristi Tid: Du skal elske din Næste, d.v.s. din Landsmand, og ha
de din Fjende, det vil sige dit Lands Fjender. Med andre Ord vilde det
for os i Dag sige. Du skal elske Danskerne, og du skal hade Tyskerne. Med
Kærlighedentil vore egne kan det være skralt nok, men Hadet til de frem
mede-det gror vildt. Saadan siger vi altsaa i Danmark i Dag, men saa
staar der i Skriften : Men jeg siger jer: Elsker Eders Fjender, velsigner
dem, som forbander Eder.. . Det er et stort Ord, som næsten sætter os ud
af Funktion, Du skal elske din Næste som dig selv, staar der i det tredie
Bud. Men det kan vi ikke, siger vi. Vi siger ogsaa, at vor Fjende er en
Hader af Ret og Sandhed, vi ser, hvordan han lover og har brudt sine Løf
ter. Jesus tænkte sikkert ikke paa et FOLKs Fjender i Forbindelse med
dette Bud. De Fjender, der var paa hans Tid, var Romerne. Han tænkte sik
kert paa de personlige Fjender, Hvis Kristendommen brænder i vore Hjer
ter, kan vi ikke undgaa at faa Fjender, og det er dem, Gud sætter os til
at elske. Fjenden omfattede den Gang alle de Folk, der handlede paa tværs
af Vorherre Jesu Vilje. I Dag staar vi overfor en Fjende, som er besat af
Herreaanden, som sætter Lovløshed og Uret i Højsædet og bruger alle Mid
ler til at udslette det, som Jesus lægger til Grund for sin Kirke. Og al
ligevel skal vi tage ham iFavn ? kan man spørge. Nej, vil jeg svare,
N e j og atter N e j. Thi det er sommetider, som om Guds Bud strider mod
hinanden. Man kan se paa det fjerde og det femte Bud. Det fjerde siger,
at de skal elske din Fader og din Moder, og det femte, at du ikke skal
slaa ihjel. Hvis man skal elske sin Fader og sin Moder og samtidig se
paa, at de bliver Ofre for Lovløshed og Uret, maa det være saadan, at der
er Tilfælde, hvor det fjerde Bud sætter det femte ud af Kraft. Der kan
komme Situationer, hvor det at elske sin Fjende kommer til at betyde no
get andet end at omfavne ham. Man kan ogsaa elske ved at afsløre og
straffe. Løgn maa ikke behandles som Sandhed, Ret som Uret. Hvis en Moder
ser gennem Fingre med, at hendes Dreng lyver og stjæler, forvansker hun
ogsaa Skriftens Mening. Sand Kærlighed maa føre til Kamp, Kamp for at
knuse det Onde og om muligt redde det, der lider under det onde. Der
staar i en Verselinie: Vore Fjender til Lands er og Fjenderne hans. Det
gælder, hvis Fjenderne ogsaa er Fjender af Lov og Ret~

Departementschefraadet samledes atter i Formiddag paa Christiansborg. En
Del Politikere hentedes fra deres Hjem af dansk Politi for at deltage i
Raadslagningen.

KOMMENTARER: Aftonbladet skriver : Finnernes militære Tapperhed kender vi
fra Vinterkrigen. Danmark har ikke haft Mulighed for at gøre nogen bety
delig Modstand, da Landet overfaldes af Tyskland, lad være, at smaa og
daarligt bevæbnede Garnisoner sloges til sidste Mand. Siden Katastrofen i
Efteraaret for den danske Samarbejdspolitik, der havde Folkemajoritetens
Støtte, saalænge Landets Retsorden bevaredes, er Danskerne imidlertid
forvandlet til en kæmpende Nation. Landets indre Kamp er forbilledlig.
Intet Sted i de okkuperede Lande turde en saa enig, stærk, maalbevidst
og omfattende indre Front mod Okkupationsmagten være dannet som i Dan
mark. Modet og Kampviljen, det velbevarede Humør midt i alt det uhyggeli
ge, som sker, forvirrer Besættelsestropperne og paralyserer deres Modak
tioner. Mennesker henrettes og falder paa Gaderne, Fabriker flyver i Luf
ten, vildfarne Kugler bringer Død i Hjemmene, men Danskerne bevarer deres
Ro. De laderfestlige Raketter eksplodere omkring Tyskernes Hovedkvarter,
de forlader deres Arbejde een Dag i Ugen for at faa Tid at passe Koloni
haven og underretter højagtningsfuldt Gestapo om denne Hensigt. Det for-

svarsløse, forsvarsnihilistiske og kapitulerende Danmark vil efter denne
Krigs Afslutning fremstaa som Nordens tapreste og i sin Modstand haardest
sammensvejsede Folk. Det har underrettet dem, som marcherer paa Vester
brogade med tunge, taktfaste Stamp, om, at Fortsættelse følger — paa Ve
sterbrogade, i hele Danmark, overalt. Og endda findes der intet af Bruta
litet, ingen besindelsesløse Raab paa umættelig Hævn i den danske Reak
tion. Man kunde ikke ønske noget bedre, end om Freden maatte skrives med
en dansk Pen. Den beskriver Kærligheden til Hjemlandet og Fødebyen, Kær
ligheden til Friheden og, fremfor alt, Kærligheden til Freden

Nya dagligt Allehanda: Mens den norske Modstandsbevægelse for Tiden ar
bejder under en fra begge Sider iagttagen Diskretion, som vel maa antages
at gavne begge Parter, har i Stedetfor Danskerne taget Offensiven for he
le Verdens øjne. Sabotage og Schalburgtage, Strejker og Mord, regulære
Gadekampe og gensidige Baghold tilhører dagligt Liv i Danmark. Og sjæl
dent har vel Tyskerne været ude for en saa effektiv Nervekrig som den,
der nu føres mod dem af Danskerne. Det, der sker i Danmark, har, trods
det dybt tragiske Indslag, noget galgenhumoristisk over sig, som Tyskerne
ikke kan forstaa og som derfor skræmmer dem. De gamle Terrormetoder har
vist sig nytteløse, Lempelser ligeledes. Tyskerne har i Danmark mødt,
hvad de mindst vetede: et totalt Forsvar, mere totalt maaske end i noget
andet okkuperet Land. Den strategiske Gevinst ved Danmarks og Norges E
robring kan, selv set fra et tysk Synspunkt, være diskutabelt, det psyko
logiske Tab er derimod aabenbart, baade paa langt og kort Sigt. Selv de,
som Tyskerne betragter som deres nærmeste Racefæller, frabeder sig uven
ligt og bestemt alt Samkvem med det nuværende Tyskland med de Følger,
dette maa have for den tyske Kampmoral. Og Nordboerne vil i Generationer
fremover, maaske altid, betragte Tyskland og alt tysk med den dybeste
Mi st ro.

Sydsvenska Dagbladet under Overskriften: Danmark gør Revolt: København
har gjort Revolte. Det fredeligste og mest godmodige af alle Jordens Folk
er begyndt at rejse sig mod dem, som har okkuperet deres Land. Det er ik
ke sket, fordi man nu i Danmark har kunnet skaffe sig den materielle 0—
verlegenhed. Nej, de tyske Kanoner, Panservogne og Bomber har stadigvæk
en ubestridelig Magt til at sende Hundreder eller Tusinder af Ofre ind i
Døden. Men Danmark er blevet træt af at lege Mønsterprotektorat, Kanarie
fugl. Det berømte danske Smil fandtes kun udvendigt. Dybt inde i Folke-
sjælen boede en ukuelig Frihedskærlighed, som aldrig i Læng4en var til
freds med den passive Modstand. Vold skal mødes med Vold, og den, som ta
ger til Sværdet, skal omkomme ved Sværdet- det synes at være den Tanke,
som mere og mere har taget Overhaand.... Tyskland har al Anledning til at
føle Uro for Udviklingen i Danmark. Naturligvis har det endnu i sin Magt
at besætte Bygninger og skyde paa Befolkningen. Det kan ogsaa fortsætte
med som sine Haandlangere at anvende det Bundfald og de kriminelle Ele
menter, som hedder Schalburgkorpset. Men det danske Folk lader sig ikke
kue, Et Folk, som, selv paa det nærmeste vaabenløst, gaar til Storm mod
dem, som er Herrer over Kanoner og Bomber, kan være forvisset om den en
delige Sejr. Derom findes ingen Tvivl. Baalene i København flammer som
Frihedens lysende Symboler højt mod Himlens Sky. De Baal kaster deres
Genskær rundt om i hele Europa, i alle de Lande, som Okkupationen har un
dertrykt. Det Genskær vidner om, at den Tid snart er inde, da Europas
Lande er befriede for Nazismens Aag.
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UDLANDET: Der tages stadigt flere og flere. Fanger. En allieret Talsmand
sagde i Gaar i London Radio, at Halvdelen af de tyske Tab paa Vestfronten
nu er Fanger, mens Tallene i Italien er en Trediedel, i Rusland en Fjer
dedel. 16 tyske Generaler er sat ud af Spillet i den sidste Tid, deraf er
Halvdelen fanget. Det svarer til Mandskabstallene. . Diedl er omkommet
ved Flyveulykke i Finland — Tyskerne har besat Ålandsøerne i Strid med
den internationale Aftale om øernes Ikke-Befæstelse - Russerne har over
skaaret Jernbanen fra Minsk til Vilna og Riga og fra Minsk til Brest Li
tovsk. Tyskernes Sammenbrud ved Beresina havde Karakteren af Panik. Tyske
Biler kørte op i hinanden, tyske Soldater kæmpede indbyrdes om Dækning
200,000 Soldaters Skæbne menes beseglet. - Tyskerne kan i Frankrig kun
føre Forstærkninger frem om Natten paa Grund af Luftangrebene. Alle tyske
Modangreb er afvist - Den belgisk-tyske Grænse er lukket, Belgiens Mod
standsbevægelse parerer nu Ordrer fra London — De første allierede Skibe
er ankommet til Cherbourgs Havn.-Tyskerne er 20 km fra Livorno og Ancona,
talrige tyske Soldater klæder sig civil og venter i den aabne By Firenze
paa de Allierede — Tyskerne sænkede i Juni med Ubaade fem Skibe og miste
de 30 Ubaade - Direktøren for Zoologisk Have i Berlin, .Dr Hecht, er i
Stockholm. Han er Ven af Goerings og har flere Gange været paa hemmelige
Missioner. Man mener, han sonderer Terrænet for Fredstilbud - Der er ud
lovet. 20 Mill frc, 2 Mill Kroner, for Oplysninger, der fører til Paagri
belsen af Propagandaminister Henriots Mordere - Den berømte japanske Vi
denskabsmand Professor Sakiniura, der har erklæret, at Tyskland kun kan
kæmpe til Oktober, er afhentet af tysk og japansk Politi i Stockholm og
er derefter forsvundet. - Kommandanten i Athen er arresteret, fordi han har
nægtet a.t holde Byen med 16 aarige. Hans Tropper skulde til Østfronten.

SLUT.

SIDSTE NYT. Mandag Middag.

Folkestreiken er atter total i København, og man maa regne med de kraf
tigste tyske Forholdsregler. Tyskerne havde forlangt, at Sporvognene Kl.
12 skulde være i normal Drift igen, beskyttet af bevæbnet Politi, men man
har ikke kunnet finde Sporvognspersonale. Tyskerne fastholder Kravet.

nu paa Gidseltagning. Tyskerne beskød i Formiddag Nordisk Kol
stormede derefter Bygningen. De slæbte fem Studenter med sig -

der ikke i Komplekset. Rygter om noget lignende ved Regensen
ikke bekræftes.

Schalburgfolk har dræbt en af de største Værnemagere i København, Slag
termester Harald Hansen paa Islands Brygge. Han havde Søndag solgt ud af
sit Kødlager til Beboerne paa Bryggen, og da Schalburgfolk og SS Folk kom
for at hente Kød, var der ikke mere. I Raseri nedskød de ham og hans
Chauffør. Det hævdes, at de begge er dræbt. Bekræftelse paa Dødsfaldene
foreligger ikke, men selve Episoden er autentisk.

Da Politiets Højttalervogn i Aftes kørte gennem Østerbro og forkyndte
Len1pelsen,.eft~rfulgtQs.de,rl..f.le~e .Steder.af en tysk Bil, som beskød Folk,
der aabnede Vinduerne. To Kvinder saaredés alvorligt.

Man har truet Telefondanierne med Gidseltagning. Paa Central Vestre blev
deDamer, der kom for at spørge, om der skulde arbejdes, ført ind i Byg
ningen, og det meddeltes dem, at Forstanderinden og Viceforstanderinden
var taget som Gidsler.

En dansk Nazist, Petersen, Thuresensgade 6 III ty, beskød i Gaar under en
tysk Razzia Folk paa Gaden fra sit Vindue med Pistol. Hans Kone laa i
Vinduet og saa paa Folk, og han skød hen over Hovedet paa hende.

Tyskerne har i en Periode holdt American Tobacco besat. En Mængde Tobak
er forsvundet fra Firmaets Lagre.

Der er ankommet Forstærkninger til Kastrup Lufthavn af Flyvemaskiner fra
Tys kl and.

Isvestia skildrer det tyske Nederlag ved Beresina omtrent saaledes: Ved
Bobruisk saas de første Spor af voksende Panik. Tusinder af Heste græs
sede langs Vejkanten, Vogne med Udrustning, Tanks uden Benzin holdt paa
Vejen. Længere fremme viste Sporene vild Flugt. . Beresinabroerne var af
det russiske Luftvaaben blevet afbrudt foran Tyskerne, og Tusinder af
Lastbiler og Hestekøretøjer drejede derfor af mod Nord. Andre Kolonner
kom imod dem. Der opstod ubeskriveligt Kaos. Ned over disse Mængder af
Mennesker og Materiel haglede russiske Granater og Bomber, piskede Infan
teriets Kugler. Blodbadet begyndte. Vogne kørte op i hinanden, rasede
vildt rundt mellem hverandre paa Markerne, forsøgte at undslippe ad Jern
banedæmningen. Tanks kørte ind over Infanterister, Afdelinger løb hinan
den over Ende, søgte Ly i Landsbyerne, og naar Angrebet gik videre, kæm
pede de tyske Soldater indbyrdes om Dækning. Da Kampen var endt, frembød
Egnen et grufuldt Syn. Lange Rækkeraf tyske Fanger førtes forbi Ligene
af deres Kammerater
10 tyske Divis-foner eksisterer efter Kampen paa Midtfronten ikke mere.

Alt tyder
legium og
flere var
kan endnu

180 181



4.Juli 1944 INFORMATION NR. 215 NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 179.

DANMARKS FRIHEDSRAAD har afblæst Folkestrejken, saaledes at Arbejdet i
Storkøbenhavn vil være normalt i fuldt Omfang Onsdag Morgen. Frihedsraa
dets Erklæring med Begrundelsen gengives wom Bilag. Til Raadets Bemærk
ninger om Schalburgkorpset kan tilføjes, at Korpset, efter hele Dagen i
Gaar at have været spærret inde i Frimurerlogen, i Aftentimerne flyttedes
til Nordsjælland, hvorfra det i Løbet af i Dag ventes overført til Kaser
nen i Ringsted. Derfra gaar Turen i nær Fremtid ud af Landet Bag
grunden for Frihedsraadets Vedtagelse er saaledes først og fremmest den
tyske Indskriden overfor Schalburgkorpset, der fik regulær Stuearrest i
Gaar. Danske Myndigheder underrettedes om, at det ikke var tilladt Korp
sets Medlemmer at vise sig paa Københavns Gader mere, hverken civile el
ler i Uniform. Dets sidste Bedrift var en Storm paa Aashøj Mejeri og end
nu et af Omegns Mejerierne, hvorfra Heltene bortførte den Mælk, der var
tiltænkt Spædbørn:

Dr. Best, der i afmægtigt Raseri har opdaget, at det tyske Militær til
syvende og sidst ikke vilde “knække Ryggen” paa København, fordi Berlin
frygtede Produktionsstandsningen, meddelte i Gaar Eftermiddag Udenrigsmi
nisteriet, at de udøvende Myndigheder vilde træffe Beslutning om en even
tuel Udsættelse af Repressalier i Anledning af den fortsatte Strejke. Man
erfarede senere, at en saadan Udsættelse havde fundet Sted. Dette var
Baggrunden for, at Buhl, Ole Bjørn Kraf.t, T K Thomsen, Ejler Jensen og
Viggo Christensen gik ind paa at tale i Radio paa det Vilkaar, at Taler
ne ikke blev censorerede. Da Frihedsbevægelsen erfarede, at Radiotalerne
skulde finde Sted, lod man under Haanden Politikerne forstaa, at ogsaa
Frihedsbevægelsen nu vilde raade til Folkestrejkens Afblæsning med Tirs
dagen som “Afviklingsdag”.

Københavnerne har i Dag taget Meddelelsen om Afblæsningen med samme
Sindsro, som de har taget den lange week-ends blodige Begivenheder. Det
er Folkestrejkens første og største Resultat - rent bortset fra Schla
burgkorpsets Stuearrest og Bortrejse — at Københavnerne selv er blevet
klare over, at Byen kan holde til en Del. Man er blevet skudvant nu, og
man ved nøjagtigt, hvordan man skal sikre sig overfor en endnu alvorlige
re Sitüation. Fremtidig vil hvert Hjem have Beredskabslager. For Friheds
bevægelsen, hvis organiserede, bevæbnede Styrker ikke blevsat ind, har
Folkestrejken været en haard Prøvelse. Det har krævet Disciplin at undla
de at gribe ind i “Kampe” mellem ubevæbnede Mennesker og Nazisterne. Naar
Ordren gives, vil Tyskerne faa helt andre Ting at se.

Byen kunde have holdt til Belejringen i adskillige Dage endnu. Der var i
Gaar, da Beslutningen om Afblæsningen blev truffet, sikret Københavns
Kommune Levnedsmidler til Uddeling i et saadant Omfang, at det havde væ
ret nok til 5 Dage. Man ligger inde med ca 10,000 kg Byggryn, over 1000
Sække Hvedemel Ca 5 0 kg), ca 4000 Sække Havregryn a 25 kg, ca 10,000 kg
Sukker, ca 20,000 kg Kaffeerstatning, ca 250,000 kg Ost, og ca 100,000 kg
Smør vilde kunne stilles til Disposition. Fordeling var planlagt gennem
Byens største Fordelingsapparat, Brugsforeningernes 50 Butiker. Desuden
vilde der være blevet arrangeret Uddelinger i Skolerne og Bespisning i
Folkekøknerne. En Del af Varerne vilde dog være gaaet tabt. Man har hø
stet de eaarligste Erfaringer med Tyskerne, der lader deres Folk “beslag—
lægge”, hvad de har Lyst til - fra Børnemælk til Tobak. I Gaar Morges re
kvirerede Tyskerne 10 Vogniadninger Kød fra Kødbyen, og man frygtede, at
alt Flæsk i Køleanlægene skulde gaa samme Vej.
Det var lykkedes at sikre Hospitalernes Forbrug af Kartofler indtil 10
Juli. Betydelige Partier Samsøkartofler naaede frem til den indesluttede
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By, alene i Gaar fordelte Kartoffeicentralen ca 40,000 kg til Grønthand—
lerne.

Naar de private Forretningsfolks Konservesbeholdninger etc tages med i
Betragtningen, skulde Byen have kunnet klare sig ca en Uge.

Efter at man i Gaar forgæves havde prøvet at faa Dagbladene til at udkom
me, er til i Dag planlagt en Fællesavis, der skal trykkes paa Social-De
mokraten%. Efter Strejkens Afblæsning skulde imidlertid Morgenbladene
kunne udkomme selvstændigt.

Københavns Politi er blevet udvidet med 300 Mand.

Borgmester H P Sørensen og Budgetudvalgets Formand, Hovedkasserer Otto
Wolf, befandt sig i den første Sporvogn, som forlod Valby Remise i Gaar.
De blev ikke saaret, da Vognens Ruder kort efter knustes. Tyskerne, der
havde forlangt Vognene ud, beskød adskillige Sporvognstog, saaledes Kl
7,45 en Linje 1 ved Værnedamsvej. 7,54 skød SS Folk paa en Sporvogn i
Valby. Sporvognsfunktionærerne, der var truet ud, kom saaledes i dobbelt
Ild, idet ogsaa danske Demonstranter angreb dem. Tyskerne havde truet dem
med Gidseltagning og Skydning af alle Opsætsige, Borgmester Julius Hansen
truede med Afskedigelse af alle, som ikke gik i Arbejde. Kl 10,30 truede
Tyskerne paany med at arrestere Fagforeningsformanden.

Tusinder af flygtede Københavnere og af Provinsboere, som strandede paa
Rejse, har under Folkestrejken været indkvarteret i Skolerne i Roskilde.
Strejken naaede at brede sig til Helsingør, Roskilde, Vordingborg, Næst
ved, Køge og Holbæk og til Enkeltvirksomheder i Byerne i det øvrige Land,
færre, jo længere man kom bort fra København. Grindstedbanen og Odsher—
redsbanen har været standsede.

Da den første officielle danske Henvendelse til Befolkningen om at gaa i
Arbejde var en Kendsgerning, fejrede Tyskerne en formodet Sejr. Man re
kvirerede fra Bryggerierne øl i Læssevis og drak paa Kasernerne til baade
Tuborg— og Carlsbergmedaillen. Fulde tyske Soldater med Flasker i Hænder
ne han ud af Vinduerne, skraalende og skrigende. Dagen derpaa, da de op
dagede, at Strejken vedvarede, kølnede Begejstringens Gled.

Der er fra tysk Side ogsaa beslaglagt en Del Privatbiler i disse Dage.
Man har blot knust Ruderne for at faa Plads til Maskinpistolerne....

Gartnerne fra Københavns Omegn viste Samfundssind i Gaar. Paa Grønttor
vet, der kun havde en Brøkdel af den normale Tilførsel, solgte man til
laveste Pris, og en Del blev delt gratisk ud under Devisen “Tag, hvad De
skal bruge, men husk, vi alle er i samme Baad”. Det gjaldt bl.a. Rabar
ber, Tomaterog Persille. Folkejustitsen har været streng, Overpriser
straffes paa Stedet med Klø og Uddeling af Varerne. En Gartner, der i
Nærheden af Grønttorvet tog 5 Kr for en Bakke Jordbær, fik sine Varer
fordelt paa den Maade og ingen anden Betaling end et blaat øje. En Mand,
der paa Toftegaards Plads i Søndags solgte Vand for 1 Kr pr Spand, fik
samme Behandling.

Frie Danske, Studenternes Efterretningstjeneste, Frit Danmark og Land og
Folk har under Strejken opretholdt en Nyhedstjeneste i Form af Løbesedler
og Opslag. I Mange Tilfælde har Opsiagene siddetuantastet hele Dage-Ty-
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skerne tør ikke færdes til Fods i visse Kvarterer. Løbesddlerne er i tal
rige Tilfælde delt ud midt i Kampens Brændzoner under den mest aabenlyse
Livsfare, idet der naturligvis blev skudt kraftigt efter Uddelerne. Det
har ikke voldt Vanskeligheder at faa Mandskab til dette Arbejde, saalidt
som til livsfarlig Kurertjeneste gennem de tyske Spærringer. Med Sverige
har der fra den indesluttede Hovedstad været Forbindelse med faa Timers
Mellemrum og den svenske Presse har været løbende underrettet om Begiven
hedernes Udvikling, ligesom hele Billedsider fra Urolighederne er offent
liggjort i de svenske Blade, der samme Dag, de er udkommet, i ret betyde
ligt Antal har foreligget i København. Gennemsnitlig har de svenske Avi
ser haft 6 til 8 Spalter Tekst om Danmark hver Dag.

SIDSTE OM SCHALBURGKORPSET: De sidste Rester af Korpset ventes fjernet
fra København i Dagens Løb. Fremtidig maa end ikke Staben vise sig paa
Københavns Gader i Uniform, heller ikke under Orlov. Kun Martinsen per
sonlig kan man ikke give Ordrer, da han sorterer direkte under Himmler.
Schalburgkorpset er hvidglødende af Raseri over at være vist ud af Køben
havn, og det frygter nu Fronttjenesten.

I de kommende Dage begraver København sine Dødé. Tallet er steget til 88.
De Saaredes Antal opgøres til 667. Der var en Del Episoder endnu i Gaar,
men intet, der kan sammenlignes medde tidligere Dages Blodbad. Natten og
Morgentimerne har været rolige. Blandt. de~ Dræbte er adskillige Børn og i
hvert Fald to Ægtepar. En Oversigt skal senere blive givet. Der synes ik
ke at være Dræbte i Provinsbyerne. Københavns Politi har i de bevægede
Døgn udarbejdet saakaldte Minutrapporter. Fremtidens Historikere vil kun
ne følge Slaget Minut for Minut. Folkestrejken i Danmark har i Tyskland
givet Anledning til vilde Rygter om, at Invasionen var begyndt ogsaa i
Danmark. Paa anden Maade kunde man ikke forklare dendanske Radios Tavs
hed. Meddelelser om, hvad der virkelig er foregaaet, har gjort det dybe
ste Indtryk i Berlin.

I Krydset Tuborgvej-Frederiksborgvej findes midt i Rundkørslen en Blom
sterrabat, som Beboerne anbragte i Gaar. Den bestaar af Pelargonier og
røde og hvide Nelliker. Midt i Blomsterne staar et Skilt med Teksten: Til
Minde om tre Danske, som faldt her De forbipasserende tager Hatten
af.

Paa Frederikssundsvej har i flere Dage staaet to udstoppede Dukker, fore
stillende Hitler og Goebbels. De pegede med Stokke, der skul~e forestille
Geværer, paa en stor Tønde, paa hvilken stdd malet: Krudt.

Schulstad & Ludvigsen i Heimdalsgade blev Søndag “angrebet” af bevæbnede
Mænd, som afhentede en Del rIel. Dette Mel fordeltes til Kvarterets Bage—
re, som bagte Brød til Befolkningen.

Under Urolighederne i Holbæk er der knust Vinduesruder hos Forretnings
folk, som ikke fulgte Lukkeparolen — I Roskilde stoppedes 16 Jernbanelad
finger Kød til København. Statsbanerne solgte Kødet billigt til Byens
Borgere og til Forplejning af Flygtninge fra København. Politimesteren
fik de tyske Tropper til at forlade Byen og lovede selv at sørge for Ro
og Orden, men da Tyskerne brød deres Løfte og kom tilbage, kom det til
Demonstrationer.

NORGE:
Der er henrettet 17 norske Patrioter i de sidste Dage. Tyskerne og Quis
lingmyndighederne er enedes om at foretage en stor Rensningsoperation i
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En ung Mand, der Søndag
ene Ben af Splinten fra
var afskudt af en Kanon

fra Bellahøj betragtede Udsigten, blev ramt i det
en tysk Granat, som eksploderede paa Bakken. Den
et Sted inde i Byen.
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det sydlige Norge for at bryde den organiserede Modstand mod Tvangsmobi
liseringen af Arbejdskraft. Aktionen skal foretages Distriktsvis, og man
er begyndt i Grænsedistrikterne for at hindre Flugt til Sverige. Tog, Bi
ler og Vogne stoppes paa Vejene og undersøges. Der foretages Kropsvisita
tioner, Skovene finkænimes. Lokale Nazister fungerer som Angivere og Vej—
visere-store Afdelinger af Waffen SS deltager i Operationerne. Mænd, som
gør Modstand, behandles som Partisaner.

FINLAND: Konflikten mellem USA og Finland optager i høk Grad den ameri
kanske Presse. Det oplyses, at man allerede i Teheran besluttede, at Fin
land for enhver Pris skulde ud af Krigen, helst med fredelige Midler, men
om det viste sig umuligt, da med Magt. I en Krig, som koster Tusinder af
Soldater Livet, har Hull erklæret, kan det være nødvendigt at gribe til
drastiske Forholdsregler, og til dem maa man regne de Forenede Staters
Beslutning om Finland. Ingen Amerikanere, undtagen Kommunisterne, glæder
sig over det skete. Beslutningen har militære Aarsager. Finland skal nyde
de Rettigheder, som udtrykkes i Atlanterhavsdeklarationen, siger New York
Times.

I Løbet af 10 Dage har Russerne fra deres Udgangsstillinger foran Minsk
under Offensiven tilbagelagt en Fjerdedel af Vejen til Berlin og mere end
Hakvdelen af Vejen til østpreussen. Minsk er faldet. Antallet af Fanger i
Byen anslaas til 48,000 Mand. 200,000 Mand i Hærgruppen rundt om Minsk
trues af Omringelse, og man regner i tyske Militærkredse ikke med, at det
kan lykked at faa dem ud. Minsk var den sidste Storby, Tyskerne havde paa
russisk Jord. Den var maaske det stærkeste Forsvarspunkt paa hele øst-
fronten, og den faldt efter een Dags Belejring. De tyske Tropper var ud
asede og trætte, og Byens Garnison desorganiseredes ved Indstrømningen af
flygtende Tropper. Kun Angsten for at blive afskaaret giver de tyske Af
delinger Kraft til at komme mod Vest. Der mangler i høj Grad Transport
midler. Lastvogne brænder sammen, Tankene løber tørre for Benzin. Der er
ingen Reserver at sætte ind. østfelttoget trækker op til Katastrofe.
Fæstningen Polotsk ventes at falde i Løbet af i Dag. Der er haarde Gade
kampe. Forsvarerne har Ordre til at holde ud til det sidste, da Fæstnin
gens Fald betyder Offensiv mod Riga og Afskæring af Letland og Estland.

VESTFRONTEN: Den amerikanske Offensiv paa højre Fløj følges af Held. Den
strækker sig over en 30 km bred Front. la Haye de Puits er i Fare. Ameri
kanerne angriber med Tanke efter Artilleritrommeild. Tyskerne har kun In
fanterimda Panser er sat ind mod Englænderne paa venstre Fløj. Englænder-
nes Offensiv her ventes i Dag eller i Morgen. Uhyre Mængder Materiel er
samlet. Tyskerne kan kun med stort Besvær faa Materiel frem. En Panser-
afdeling fra østfronten har paa Vej mod Vest været 5 Dage om at naa den
franske Grænse, men 14 Dage om at naa Kampomraadet. I tyske Krigskorre
spondenters Beretninger forberedes det tyske Folk nu paa Tilbagetog fra
Normandiet og videre. Man skal ikke, siges det. fæstne sig ved de smaa
Landsbyer. De Allierede skal lokkes ud paa større Slagmarker. Partisaner
ne i Frankrig fjerner Vejskilte eller ombytter dem. I eet Tilfælde har
de lokket en Panserafdeling lige ind i en Landsby, der holdtes af Englæn
derne.

TYSKLANDS TRANSPORTSYSTEM: Manglen paa Olie ødelægger Tysklands Lokomoti
ver. Navnlig Mangelen paa Cylinderolie~er følelig. Man frygter en Trafik-
krise som i 1918.
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TYSKLANDS KLÆDERATIONERING: Det er i Berlin besluttet, mod alle Løfter,
ikke at uddele de ny Klædekort. Folk, der endnu har Kuponer tilbage, kan
kun købe enkelte Ting-Herrerne et Par Sokker eller Seler, Damerne en Hof
teholder eller et Par Strømper. De nuværende Klædekort gælder til 1945,
saa Nudismen vil brede sig i Tyskland.

TILBAGETOGET FORBEREDES.. Alle tyske Heliokopter.Maskiner skal afgives
til Stabene, saa de højere Officerer kan forlade indesluttede Garnisoner.
Det meddeles, at der har været usædvanligt store Tab for de tyske Trans
portmaskiner i den sidste Tid, idet de ikke længere har Afværgeskyts. Det
har man taget til de faa nye Jagere, som fremstilles.

KAMPE I POLEN: Ved Lublin i Polen har polske Partisanafdelinger i flere
Dage kænipet med regulære tyske Tropper. Det meddeles, at Polakkerne har
afslaaet flere Angreb. Partisanbevægelsen er nu i alle Lande meget føle-
lig for den tyske Militærledelse. I Norditalien behersker Partisanerne
faktisk Passene til Frankrig, og de samarbejder med franske Partisanstyr
ker.

7 neutrale lande har nu anerkendt den nye italienske Regering, deriblandt
er Sverige.

SLUT.

4.Juli 1944 INFORMATION NR 215 V NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 179. 4.Juli 1944

186

L

187



4.Juli 1944 INFORMATION NR 215 NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 179.

OPRAAB FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD.
(Fordelt i Kbhv i Morges )

Siden Mandag den 28.Juni har Besættelsesmagten og Schalburgfolkene ter
roriseret den københavnske Befolkning. Indtil Søndag Aften var 87 sages
løse københavnske Borgere blevet dræbt og 664 saaret. Herudover er mange
døde og saarede bragt til de tyske Lazaretter.

Fredag Aften besatte Tyskerne alle Værker og gennemtvang Afbrydelsen af
Gas, Vand og Elektricitet. Dette til Trods for, at Arbejderne i Overens
stemmelse med Frihedsraadets Opfordring havde besluttet at sørge for Be
folkningens fortsatte Forsyning med disse livsvigtige Fornødenheder. Da
gen efter afspærrede Tyskerne Byen og standsede alle Tilførsler af Lev
nedsmidl er.

Hermed var Belejringen fuldstændig. København skulde sultes ud.

Men hverken Terror eller Forsøg paa Udsultning formaaede at knække Fol
kets Vilje til Modstand. Den blev kun stærkere deraf, og en lang Række
Provinsbyer sluttede op for at støtte Københavnernes modige Kamp. Disse
Hundredtusinders vaabenløse Demonstration mod Tyskernes Maskingeværer, Ka
noner, Tanks og Flyvemaskiner er en enestaaende Begivenhed i den europæi
ske Frihedskamp mod Nazismen.

Allerede om Søndagen maatte Tyskerne foretage et Tilbage tog. De aabnede
for Gas, Vand og Elektricitet og ophævede Spærringen omkring København.
Samtidig udsendte de kommunale.Myndigheder i Hovedstaden, Ledelsen af de
Samvirkende Fagforbund og Erhvervsorganisationerne med Tilslutning fra
Centraladministration og de samarbejdende Partier en Opfordring til at
gaa i Arbejde Mandag Morgen. Men da der ikke i denne Proklamation fandtes
nogetsomhelst Tilsagn fra tysk Side op Opfyldelsen af de Krav, der var
rejst af Befolkningen og Danmarks Frihedsraad, fortsatte det strejkende
Folk om Mandagen sin Maalbevidste Kamp. Denne ubøjelige Modstand har i
Dag, Mandag, tvunget Tyskerne til at gøre yderligere Indrømmelser:

1) Schalburgkorpset er fjernet fra Byens Gader.
2) Der er afgivet tilsagn om, at tysk Militær ikke længere vil skyde sa

gesløse Borgere.
3) Sporvejsfunktionærernes Krav om tidligere Standsning af Kørslen efter

kommet.
4) Tyskerne frafalder en Række tidligere fremsatte Krav om Repressalie

foranstaltninger.
5) Forhandlinger om Schalburgkorpsets fremtidige Forhold er i Gang.
6) Det forventes, at Spærretiden i København snart vil blive hævet.

Disse Indrømmelser fra tysk Side er saa betydningsfulde, at DANMARKS FRI
HEDSRAAD ikke tager i Betænkning ag opfordre Befolkningen til paa dette
Grundlag at genoptage Arbejdet, saaledes at alle Virksomheder er i Gang
Onsdag Morgen. Denne Folkestrejke har vist Tyskerne, at det danske Folk
ikke lader sig tvinge ved Trusler og Terror. Den har understreget Folkets
ubrydelige Enighed og bekræftet vor Styrke og Sammenhold. Folkestrejken
var kun et Forspii til den afgørende Kamp, der forestaar.

189



4.Juli 1944 INFORMATION NR 215 NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 179.

At træffe alle Forberedelser til denne afgørende Kamp- at holde alt i Be—
redskab for at kunne slaa til af al Magt, saasnart Signalet lyder til he
le Folkets Rejsning for Tilkæ~pe1sen af Fred, Frihed og Selvstændighed-
det er i Dag den danske Frihedsbevægelses vigtigste og altoverskyggende
Opgave. Mandag den 3.Juli 1944, K1.17.

DANMARKS FRIHEDSRAAD:

INFORMATION NR 216 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 180.

Tyskerne har indført Censur med ind- og udgaaende Post i
København. Hvis De ikke allerede har hørt fra Gestapo,
er der sikkert ingen Skade sket. Vi indfører fra nu af
Sikkerhedsforanstaitninger for udenbys Abonnenter. De
kan medføre Forsinkelser, som bedes undsky1dt~

Vær forsigtig med Breve til København, camoufler dem
mest muligt, skriv indtil videre ikke overflødigt. Brug
i alle vigtige Tilfælde Kurér og saavidt muligt Relæsta
tion. Send Breve med Fragtmand eller Rutebil til en an
den By og lad dem afsende derfra.

Ekspiosionekatastrofen i Aarhus skyldes, som det indirekte frenigaar af
Bladene og direkte af svensk Radio, Eksplosion i tyske Granater ombord
paa et Skib i Havnen. Den indtraf under Omladning i en Lægter og ligner
ganske Eksplosionskatastroferne i Norge - blot er den af mindre Omfang.
Antallet af Dræbte anslaas til 11 stadigvæk, men der er Usikkerhed om en
Del Havnearbejdere. Af 175 saarede er 27 alvorligt kvæstet. 20-30 Tyske
re menes at være omkommet. De brændte Pakhuse anvendtes af Tyskerne. Dele
af Skibet faldt ned i Aarhus By, bl .a. paa Aarhùus Stiftstidendes Byg
ning. Varmen kan alene være Skyld i Katastrofen, Uforsigtighed er ogsaa
tænkelig, Sabotage derimod usandsynlig, med mindre den er foretaget alle
rede i Tyskland.

Berlin har officielt tilkendegivet de tyske Myndigheder i Danmark, at
Tropper af SS og Schalburgkorpset ikke nogensinde oftere paa egen Haand
paa foretage nogen Aktion af nogen Art i Kongeriget Danm~ark (Se Fodnote)

gjort nye Indrømmelser. Efter Ophævelsen af Stimleforbudet
iLastbilrestriktionerne vil nu følge en Afkortning af Spær
den kun skal gælde Tidsrummet 23-3. Fuldstændig Ophævelse

I tyske Kredse forlyder det, at Himmler vil opløse Schalburgkorpset og
putte dets anvendelige Dele ind i SS. Best er gaaet i Forbøn hos Hitler.
Den tidligere Gestapochef i København, Kannstein, der gik som Protest mod
August-Dagenes skarpere Kurs, skal som Militærforvalter have overværet en
Del af Episoderne i København og have gjort Indberetning derom.

Antallet af Ofre er steget til 89 Døde og 671 saarede, hvorag 425 endnu
ligger paa Hospitalerne. Man regner, at 10 pCt vil dø (bedes ikke gengi
vet af Hensyn til de Paarørende).

Nazi-Snigmordere er stadigt paa Færde i Byen. Dansk Politi anholdt i Gaar
tre af disse “mystiske Revolvermænd” udenfor Buldog.

B & Ws Arbejdere gik i Gaar hjem Kl 11, fordi der ikke var Mad i Kanti
nerne.

Sommers sorte Vagtkorps paa Carltorp-Fabriken paa Roskildevej gik amok i
Nat og beskød Landevejen. De saarede et Ekstrapostbud, Robert Albert El
mer, dødeligt.

Der höhere SS et eller andet har i en Dagsorden til Schalburgkorpset for
kyndt, at det under ingen Form, som Korps eller enkeTtvis, maa indlade
sig i Aktion af nogen Art. Dagsordenen har Form af en MisbilTigelsestil
kendegivelse..

5.Juli 1944

r

Tyskerne har
og Lempelsen
retiden, saa
kan ventes.
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To civile SS—Mænd og en Kvinde trængte i Gaar med Revolvere ind i en To
baksforretning paa Amagerbrogade. De meddelte Kunderne, at de skulde for
svinde, man vilde tale med Indehaversken. Politi fra Sundby Remise kom u—
ventet hurtige til Stede, fangede Revolverbanditterne, afleverede Mændene
til Gernersgadevagten og tog Kvinden med sig. Der synes at foreligge en
“politisk Aktion”~

Tyskerne giver ikke mere Besøgstilladelser til Fangerne i Vestre og Hor
serød. Det drejer sig antagelig om en midlertidig Foranstaltning.

Om Strejkerne i Provinsen foreligger følgende:

Der har været fuldstændig Arbejdsnedlæggelse i Ribe og i Esbjerg. Tysker
ne søgte at tvinge Esbjerg med samme Midler, som de prøvede i København:
SPærretid, Lukning af Værkerne, Spærring af Indfaldsvejene. Aktionen mis
lykkedes. Ogsaa i Varde strejkedes der. Alt Arbejde paa de tyske Arbejds
pladser paa Vestkysten gik i Staa, fordi Arbejderne fra Byerne udeblev.
De lokale Arbejdere strejkede. 40 af Arbejderne fra Flyvepladsen ved Oks
bøl er anholdt. -

Strejkerne i Randers var omfattende, men ikke totale, i Kolding strejke
des næsten overalt. Grindsted strejkede og isoleredes fra Omverdenen af
Tyskerne, der endog forbød Trafik i selve Byen og truede med Skydning mod
aabne Vinduer. Man lukkede for Vand og Gas. I Svendborg har Skibsværftet
under Strejke været besat af tysk Militær, i Odense strejkede mange Virk
somheder, i Køge var Strejken total allerede fra l.Juli, i Holbæl strej
kedes, indtil et Tillidsmandsmøde vedtog Genoptagelse 4.Juli om Morgenen.
I Vordingborg var der Uroligheder, især paa Jernbanestationen, hvor man
søgte at hindre Togene i at køre. •Ringsted har nu hele Schalburgkorpset
at trækkes med. Det var meget aktivt under Strejken., indtil Tyskerne
spærrede det inde paa Kasernen og lod dansk Politi holde Ro i Byen. I
Næstved var der Rudeknusninger, og selv Mælkevognene maatte beskyttes.
DK8 bespiste Tilrejsende og Flygtninge fra København. Berusede tyske Sol
dater beskød en Lottetransport med Madrasser til Flygtninge, men ramte
ingen. I Hillerød Politikreds plyndrede Schalburgfolk i Uniform to Køb
niandsforretninger i Gørløse.

Dansk Politi har nu Ordre til, saalænge Tyskerne ikke griber ind, med
Magt, evt, under Anvendelse af Skydevaaben, at hindre Plyndringer, Brand—
stiftelser, Angreb paa Samfærdselsmidler, voldelige Overfald og Forsøg
paa at hindre Arbejdets Genoptagelse.

Ved Skern er 16 tyske Telefonledninger blevet overklippet.

Studenteraktionen i København havde Karakteren af Storm paa alle Kolle
gier undtagen Hagemanns. Meget faa Studenter var hjemme, paa Regensen
fangede Tyskerne dog 17. Fra Nordisk Kollegium undsiap en Del gennem Vin
duerne. Een Mand gik glat igennem i CB-Uniform, andre forfulgtes, fange
des efter Skydning og spærredes inde i en Kælder. Her fik de fat i noget
Arbejdstøj og forklædte gik de forbi de tyske Vagtposter. 5 Mand fra Nor
disk Kollegium førtes bort. Man kan ikke nærme sig Kollegiet. En Stikker
telefonerer til Tyskerne, hver Gang nogen gaar ind i Bygningen. Formaalet
med dentyske Aktion imod helt tilfældige Studenter kendes endnu ikke.

“Jydske Tidende” og “Heimdal” er i Farezonen, fordi de i Opsætning ikke
har lagt tilstrækkeligt Vægt paa Meddelelsen om det nye tyske Vaaben, V.
1 (i Tyskland kaldet Verzweiflungswaffe Nr i eller Volksverdummungswaffe

Nr I). Bladet “Sønderjyden” skal afstreffes, fordi det er udkommet med
hvid Spalteplads, hvilket efter den fjortende Rangs Journalist Schroeders
Mening er egnet til at give forkerte Forestillinger om Censurens Karakter
(Hr Schroeder er, hvad muligt kun Pressefolk ellers ved, tysk Presseatta
che. Han er fhv Korrekturlæser fra Essener Nationalzeitung, men dansk
Statsborger og altsaa, juridisk og moralsk, Landsforræder).

Særmeldinger: Hilsen til Valdemar, Martha og Frode — Hilsen til Christi
an, Alfred, Elsa, Henrik og Gabrielle.

Den engelske Oversea—service gengav i Aftes paa alle Sprog en Meddelelse
fra Stockholm, baseret paa Frihedsraadets Erklæring. En amerikansk Radio
kommentator sagde i Nat, at Tyskernes Nederlag i København var et Bevis
paa Tyskiands Svaghed og nært forestaaende Sammenbrud.

Svenske Dagbladet skriver: Skudene giver Genlyd samtidigt fra de køben
havnske Gader og fra de norske Fjendfæstninger. - Dagens Nyheter: Endnu
engang har de danske Modstandsmetoder bragt Besættelsesmagten i en fanta
stisk Situation. — Morgon tidningen: Den danske Mentalitet er ikke saadan
beskaffen, at den bryder sammen, naar Landets Eksistens staar paa Spil.
Den danske Modstandsbevægelse har løst sin Opgave paa en stilfærdig, for
nuftig og beslutsom Maade, og Besættelsesmagten har vist sig magtesløs
overfor den danske Vilje. Danskernes kloge, stolte og modige Holdning vi
ser klart, at Tyskiands Drøm om en europæisl Nyordning fra Begyndelsen
var haabløs.—Nya dagligt Aliehanda: Danskernes moralske Vaaben er langt
stærkere i det lange løb end tyske Kugler og Terror

London Radios danske Udsendelse: Opfyldes Løfterne, maa man betegne Re
sultatet som en straalende Sejr for det enige og beslutsomme København.

Hjemmefrontens Radio: Kunde Sejren for Patrioterne være mere fuldstændig?
Det kan nytte at gøre Modstand. Den københavnske Befolkning har i disse
Dage~Tvet et lysende Eksempel. Det undgikkes i sidste Øjeblik, at frem
trædende danske Personligheder vristede Sejren ud af Haanden paa de
strejkende. Den aktive Modstand vil nu blive fortsat, som den har været
det siden 29.August.

Det vil sikkert interessere at erfare, hvorledes Tyskerne udadtil har
fremstillet Begivenhederne i Danmark og de Indrømmelser, maner blevet
tvungettil at give. “Transocean” sagde 3.Juli som Taierør fo~ det tyske
Udenrigsministerium, at Strejken i Danmark var sluttet, efte~’ at Minister
Best havde taget energiske Forholdsregler, deriblandt Afbrydelse af Gas
Elektricitets og Vandforsyningen, og at det først var efter, at København
havde været uden Lys, Gas og Vand, at Befolkningen kom til Fornuft. De
strejkende var Kommunister- det var Grunden til de tyske Myndigheders
Indblanding.

Det tyske Teiegrambureau NTB erklærede same Dag: Situationen i Danmark
fortjener næppe nogen Opmærksomhed. Danskerne har altid set paa de tyske
Sikkerhedsforanstaltninger med Modvilje, men de vil blive bragt til For
nuft. De Midler, de tyske Myndigheder anvendte til dette Formaal, er vel
egnede overfor den københavnske Befolknings Bøfmentalitet. Byen København
vil blive afskaaret fra alle Levnedsmiddelforsyninger, indtil Strejken er
ophørt og Ordenen genoprettet

Om den svenske Presses i de sidste Dage fuldt ud korrekte Meddelelser fra
København sagde Gesandt Dr Schmidt paa Pressekonferencen i Berlin 3/7:
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Rent Nonsens. Dentyske Befuldmægtigede har truffet sine Foranstaltninger
efter Aftale med de danske Fagforeninger for at undertrykke Strejken og
befri København for den Plage, Byens politiske Pattebørn er

Den britiske Presse har bragt Nyhederne fra Danmark paa Foi’siderne, trods
de store militære Begivenheder. Alle Blade har i ledende Artikler givet
Udtryk for Sympati og Forstaaelse. Manchester Guardian skriver: Begiven
hederne viser, at Tyskerne er magtesløse overfor en beslutsom Befolkning.
Bladet fremhæver Værdien af den danske Modstand for det samlede Krigsop
bud, og skriver: Dette bringer desværre ogsaa Ulykke over et tappert
Folk, som betaler en høj Pris i Menneskeliv for sin Modstand mod den ty
ske Tyran. “Times” har i en større Artikel givet et samlet Overblik over
Udviklingen i Danmark, og Evening Standard skriver: Ogsaa Danmark indta
ger sin Plads i det ærefulde Selskab af Folk, der har foretrukket Mod
standens Farer for Kapitulationens Skændsel. “Star” siger som Afslutning
paa sin ledende Artikel: Vi vil aldrig glemme Danskerne.

Den tyske Soldatersender erklærer, at der efter Generalstrejke i 24 dan
ske Byer er gjort store tyske Indrømmelser. Senderen regner med Schal
borgkorpsets Opløsning, hvorefter Størsteparten vil blive sendt til øst-
fronten.

I Dag begraves de fleste af de 89 Dødsofre. Der er sendt Meddelelse til
de Paarørende, man har kunnet finde. Unge CB Sanitetsfolk har maattet
lægge Ligene i Kister. Paa Grund af Varmen er mange af dem i en sørgelig
Tilstand. Retsmedicinsk Institut har ikke paa langt nær kunnet have Lige
ne i sine Fryserum. Alene paa Nørre Hospital har der ligget 7 Lig.

Begravelser har været højst uhyggelige under Folkestrejken. Man har set
Tilfælde, hvor en Dame maatte sænkes i sin Grav af sin Søn, to af hans
Venner og Præsten. De samme fire maatte ogsaa kaste Graven til.

Dansk Politi regner med i Løbet af nogle Dage fra de tyske Myndigheder at
faa udleveret de to-tre værste, eftersøgte Snigmordere i Schalburgkorp—
set. Fremtidig maa dansk Politi anholde civile Schalburgfolk, hvis man
finder dem under Optøjer eller Sammenstød.

Der er indført et nyt tysk Begravelsesritual for Værnemagten. Ifølge det
skal ikke alene de Afdødes personlige Fortjenester fremhæves, men det
skal hver Gang pointeres, at den Afdøde har haft en urokkelig Tro paa Fø
reren og den endelige Sejr.

I Anledning af, at en tysk Mission i Spanien har forhandlet med Portugals
Statsleder, Dr Salazar, hvorefter Portugals Minister i London uventet er
vendt tilbage til sin Post, gaar der Fredsrygter. Wilhelmsstrasse udtaler
i den Anledning, at der aldrig kan være Tale om atslutte Fred, hvis ikke
de Erobringer,der er betalt med de tyske Soldaters Blod, garanteres for
Tyskland.

Og det gør de jo næppe....

Paa Amerikas Uafhængighedsdag i Gaar skød de amerikanske Tropper præcis
Kl.l2 mod Tyskerne med alt, som skyde kunde. I amerikansk Radio talte bl.
a. den norske Ambassadør Morgenstierna og William S Knudsen, der kaldte
Dagen en Haabets Dag for Danmark og Norge og en Takkens Dag overfor Sve—

rige, hvis Samaritangerning ikke skal blive glemt. Wendell Wilkie hyldede
de skandinaviske Lande.
0STFRONTEN: De russiske Tropper, som stormede Minsk, marcherede paa to
Dage 113 Kilometer gennem Sump og Skov direkte mod Byen. De støttedes af
Partisaner, som inde i Byen bag Tyskernes Linier erobrede hele Kvarterer,
og som senrer dirigerede russisk Panser til de tyske Modstandsreder i By
en. Fæstningen Polotsk er faldet, og Russerne rykker nu mod DUnaburg og
Riga, truende de tyske Hære i Letland og Estland, og imod Brest Litovsk
og østpreussen. Vest for Minsk er de tyske Tropper spaltet i mindre Kamp-
grupper, og mange af dem har været tavse i 24 Timer, saa man •i Overkom
mandoen frygter for, at de har overgivet sig. Partisaner angriber med ty
ske Vaaben. Tyskerne kan i øjeblikket ikke foretage ordnet Modstand, ja
end ikke ordnet Tilbagetog. Hele Midtfronten viger, Nordfronten er i Fare
for at blive afskaaret, og russisk Storoffensiv paa Sydfronten er ved at
løbe af Stabelen. Russerne har tilbagelagt Halvvejen til Vilna allerede.
Desorganiserede tyske Tropper uden Ledelse lader al Udrustning i Stikken.
Med de to Generaler, som blev fanget ved Minsk, har Tyskerne paa een Maa-
ned mistet 22 Generaler i øst og Vest. 2 af dem er omkommet ved Ulykker

— Jodl og Dietl — 10 er faldet og 10 fanget. Der er i de sidste to Maa
neder taget 200,000 tyske Fanger, Tallene fra Minsk og Polotsk ikke med
regnet.

VESTFRONTEN: Paa Invasionsfronten har Amerikanerne omringet la Haye du
puits og regner med at tage Byen i Dag. Der kæïipes under forfærdelige
Forhold i Sumpterræn. Paa tre Dage har Englænderne tredoblet Omfanget af
deres Brohovede, og de har erobret en Flyveplads. Rommels syv Panserdivi
sioner kastes forgæves frem. Paa Cherbourghalvøen har 1200 Tyskere over
givet sig til en amerikansk Officer i en Højttalerbil.

Den amerikanske Flyvergeneral Arnold har i en Radiotale erklæret, at den
tyske Drivstofproduktion nu er nedbragt til 30 pCt, Flyvemaskinproduktio
nen til 25 pCt. Detførste er det vigtigste, da det rammer hele Værnemag
ten. Mange Steder over Tyskland møder allierede Flyvere ikke mere Jager
mods tand.

Rommel er blevet syg igen- den Leversygdom, han ogsaa fik i Afrika, og
som Soldaterne kalder hans strategiske Syge. Man mener, han maa gennemgaa
nogle Dages Kur.

FLYGTNINGE: Man venter nu yderligere 140,000 civile tyske Flygtninge fra
Rusland, Polen og de baltiske Stater, Flygtningelejrene i østomraaderne
er allerede overfyldte, men de ligger kun 250 km fra Kampzonen, saa
Flygtningene maa videre -ind i selve Tyskland.

ITALIEN: Tyskerne har atter taget Kommandoen over den italienske Fascist
Republiks Hær. Norditalien behandles som okkuperet Land.

CHURCHILL taler Torsdag i Underhuset om de flyvende Bomber.

TYSKERNES NEDERLAG I KØBENHAVN nævntes i Aftes i amerikanske Radioudsen
delser osm tredje vigtigste Nyhed efter østfronten og Vestfronten.-altsaa
før Italien.

TYSK GULD er i \!ognladninger ført fra Berlin til det tyske Gesandtskab i
Bern og pr Flyvemaskine til en Bank i Lissabon.
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OVERENSKOMST mellem England og det frie Frankrig er nu udarbejdet og ven
tes vedtaget. Tilsvarende Overenskomst med Amerika skal indgaas. Den dre
jer sog om Administrationen og Forsyningerne til Civilbefoikningen.

TYSKE TROPPER I NORGE har lidt et Nederlag overfor unge Mænd, der er rønit
for at undgaa Arbejdstjeneste. En Gestapoofficet med 2 Feldwebler og 10
menige Soldater lod et Sommerpensionat ved Brandbu oniringe. Soldaterne
mødtes med Geværild, og Feldweblerne dræbtes. Da Tyskerne havde brugt Am
munitionen op, blev de præsenteret for to Maskingeværer. De overgav sig:
Flokkene af unge Mænd skal nu opløses, og Mændene tager Arbejde paa Gaar
dene eller holder sig parvis gemt i Skovene. De forsynes med Ratione
ringskort og Penge, saa de kan klare sig selv indtil videre. SLUT.

Liste over Dødsofre i
~Birkene)

Andreassen, Th.J., Frederiksvej 10, f. i09.
Barreth, Chr.N.ø., Eriksgade 18, f. 71.
Bissøe, Sv.Aa. Tinggaarden 7 , f. 19.
Bøggild, Alfred, Sundvej 1, f. 75.
Christensen, Aksel, Glommensgd. 21, f. 05
Christensen Bruno, Jyllingevej 6, f26
Christensen Robert, Enghavevej 250, f. 21
Christiansen Chr.J., f. 29.10.78.
Dohierup Martha, Nørrebrogade 151, f. 22
Haarsløv, Lars, Dannebrogsgd4l, f. 62
Hald Anna, Dannebrogsgade 46, f. 1916
Hammel Jacob, Admiralsgade 21, f. 01
Hansen Charli, Hvensvej 24, f. 17
Hansen Voegt Chr, Esrumgd 6 A, f. 85
Hansen Elly Anna Vilhelmine, 14.10.03
Hansen Poul, Trojavej 4, f. 23
Hansen Vivian Korsgade 4, f. 14
Haufer Godtfred, Syvens Alle 8, f-05
Henriksen Ejner, Oehlenschlægersgd-73f ?
Holm Reinhold, Farumgd. 1, f. 90
Horn, Anna, Thorupsgd. 15, f. 85
Jacobsen Jacob, østrigsgd 26, f. 89
Jensen Asta, Nansensgd. 42, f. 1910
Jensen Carl, Helgolandsgd. 4, f. ?
Jensen Carl V. Sjællandsgd-l4, f. 06
Jensen John H, Hothers P1. 25, f. 28
Jensen Jørgen, Vardegade 21, f. 28.
Johansen Hobart, Vibekegd. 19, f. 27
Johannesson Sv.G., Jagtvej 109, f. 18
Jørgensen Carl, Glumsøvej 53, f. 21
Jørgensen Else, Wesselsgd 6 A, f. 15
Jørgensen Gustav, Saltværksv. 153, f. 91
Kjeldsen, Johs E, Fredericiagd. 69, f. 19
Knudsen Ernst, Amagerbrogd 3, f. 34
Kylling Knud, P.Skramsgdl9, f. 24
Ladegaard Ove, Lyngbyvej 315, f. 09
Larsen Ejler, Ravnsborggd 7, f. 08
Larsen Kaj, Bispebj.Parkal. 96, f. 24
Lauritsen Gurli, Prinsessegd. 77, f. 18
Madsen Inger, Marstalsgd. 10, f. 29
Madsen Trygve, Ryesgade 56 F, f. 27
Moretto Guido, Absalonsgd4O A, f. 19
Munk N.P., Bagerstræde 5, f. 22
Møller Carl, Oehlenschl.gd. 53, f. 02
Nielsen Neumann, Amagerbrgd. 10, f. 24
Nielsen Ejnar Fr.Daltoft , ? , ?
Nielsen Gurli, Dybbølsgd 51, f. 24
Nielsen V.O.Boldt, Minorkagd 5, f07
Olsen Karen, Solitudevej 9, f. 01
Olsen Martin, I-Iallinsgd 24, f. 07
Olsson Anna, Ryesgade 85B, f. 90 i Tyskl.
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Olsson Aksel, tysk Vagtm., f. 17
Petersen Alfr., Sundevedsgd-16 A, f—13
Petersen Anna, Bangerstgd. 7, f. 81
Petersen Jutta, Lundtoftegd 44, f. 26
Petersen Otto, Husumgd 5, f 11
Rasmussen Carl, Saxogade 6, f. 01
Ravnkilde Carlo, Smedetoften 9, f. ?
Riecke Carl, Tomsgaardsvej 87, f. 71
Salling Arne, Refsnæsgd 1, f 21.
Schiering H.P., Korsgade 70, f. 99
Skaaning Ejnar, ? , ?
Skov Asger, Vigerslevvej 142, f. 20
Steemann, Harald, Nansensgd 16, f. 98
Steffensen, P.J.F. Prinsessegd 53, f. 99
Sørensen Per Møller, Marstalgd8, f. 23
Thomassen Anders, Guldberggade 12, f. 20
Westphai Ernst, Karistadsalle 1, f. 70
Vind Theodor, Sundholm, f. 01
Woedemann E.C. Ryesgd 122, f. 28

Døde efter Listens Afslutning:
Jensen Poul, Fælledvej 15, f. 08 og
Dideriksen Vagn, Skydebanegd 4, f. 20.

I Aarhus anslaas Tallet paa danske Ofre nu til 32, hvoraf 12 er fundet.
De tyske Tab er større, man nævner Tal paa op til 100, men de er ikke
paalidelige. 244 er saaret. Det var 8,8 cms Granater, som slyngedes rundt
i Byen. Ekspiosionen skete i en Jernbanevogn paa Kajen, forplantede sig
til en Ammunitionslægter, der slyngedes op paa Kajen og stak Animunitions
lageret og Pakhusene i Brand. Den tyske Værnemagts Lagre ved Aarhus Havn
er totalt ødelagt. Af Navne paa Dødsofre kendes indtil nu kun:

Balle Nielsen Bøgh,Solvangs Alle
Rasmus Johansen, Paulsgade 41
Alfred Jansen, Frederiks Alle 105
Geert Gertsen, Fiskergade 39.

Berlin dementerer Rygter om Samtaler mellem Best og Kong Christian, der
heller næppe har følt Trang til at se “Blodhunden fra Paris” i disse Da
ge. Berlin erklærer, at de forskellige tyske Sikkerhedsforanstaitninger
sukcessive vil blive afviklet i den kommende Tid.

En tysk Mi]jtærbil, der blev kørt i afsindig Fart, torpederede i Aftes i
Farimagsgade en Brandsprøjte, som væltede. En Brandmand saaredes haardt.

Man hævder fra Lottebevægelsens Side, at Meddelelsen om Svigten under
Folkestrejken ikke er rigtig. De Ledere, som udeblev, boede paa den “ga
le” Side Spærringen, og de lokale Distriktsledere fungerede, som de skul
de. Lotternemaatte imidlertid ikke møde i Uniform og indkaldtes pr. Sta

fet, og Uniformsforbudet kan være Aarsagen til, at man har troet, de
svigtede.

I Esbjerg afsluttedes Sympatistrejken, der førte til tysk Afspærring af
Byen, men følgende Manifest til Befolkningen, efter at “Komiteen for Ar
bejdere og Borgere” var blevet gjort Bekendt med Strejkens Udfald i Kø
benhavn:

“Onsdag Morgen er de 48 Timer gaaet. I magtfuld Ro og i fast Sammenhold
harEsbjergs Befolkning paa glimrende Maade gennemført sin Sympatiaktion
med det heltemodige København. Saavel vi som vore Fjender har faaet Fol
kets Vilje og Magt at føle. Bevar Ro og Orden til det sidste~ Onsdag Mor
gen genoptages Arbejdet i fuld Udstrækning. Bevar det gode Sammenhold i
Kampen for Danmarks Frihed. Komiteen for Arbejdere og Borgere”.

Folkestrejken har ogsaa omfattet Lolland-Falster og Møen. Slagteriarbej
derne paa Lolland er de sidste, som er gaaet i Arbejde igen. I Grindsted
i Jylland er det gaaet særligt haard til. Her skød Tyskerne mod ethvert
Vindue, som stod blot paa Klem. Folk maatte ligge fladt paa Gulvet for at
redde Livet. Bramminge var overfyldt med “strandede” Mennesker, dels Folk,
som ikke kunde komme til Esbjerg, dels Togpassagerer, som ikke kunde kom
me videre. Den tyske Kommandant forlangte dem alle vist ud af Byen, men
kunde ikke anvise noget andet Sted, saa de blev, hvor de var. Endog en
berygtet Grusgrav, hvor Danmarks værste Ros fabrikerer Landminer for Ty
skerne, omfattedes af Strejken i Vestjylland (den ligger ved Tjæreborg).
Tyskerne truede forgæves Arbejderne. Derimod kørte de danske Vognmænd paa
Fanø mod et Faretillæg paa 25pCt. Der vil komme den Dag, da de ikke kan
køre mod nok saa høje Faretillæg.

I Frederikssund var der en enkelt Barrikade og tre Saarede.

Fra Roskilde foreligger følgende Skildring af Invasionen under Folke-
strejken, som iøvrigt meget h~urtigt bredte sig til Byen: Til Fods og pr
Cykle strømmede Københavnerne ind i Roskilde. Byens Landmænd kørte Kaper
kørsel mellem Glostrup og Roskilde. 3-4- Kr pr Tur., og i vid Omkreds
indkvarterede de Flygtninge. Det er første Gang, et større Antal Landmænd
har foretaget sig noget tyskfjendtligt under denne Krig, Modstandsbevæ
gelsen har hidtil mødt alt andet en Forstaaelse paa Landet. Gartnerne
solgte ved Landevejene Jordbær til 1 Kr Pundet, mens Landmæpdene solgte
Mælk i Glas til 10 Øre Literen. Strømmen gik efterhaanden udenom den blo
kerede Glos trup Station direkte til Roskilde. Det tidligere omtalte
Bortsalg af Kød fra Statsbanevogne var et Eventyr for sig. Hele Grise gik
for ned til 30 Kr, halve for 30 til 20, Kam kostede 5 Kr, Skinker 2,
kvarte Lam 5, Kyllinger 0,50, Laks 3. Tyskerne anholdt 16 Købere, fordi
de troede, det var deres Mad, som solgtes. Søndag kostede store Kalveste
ge kun 2 Kr hos Statsbanerne. Det kom til en enkelt blodig Episode. De
monstranter havde blokeret Hedehusviadukten med Godsvogne, som de havde
væltet ned fra Jernbanedæmningen. Tyskerne tvang Beboerne i Omegnen- og
saa Kvinder og Børn, til at flytte Spærringen. Under denne Menneskejagt
traf de Teglværksinspektør Fabricius fra Hedehusene. Han gik med den ene
Haand i Lommen. Tyskerne dræbte ham paa Stedet, da han ikke hurtigt nok
tog Haanden op. Da de bagefter rev Ligets Arm op, opdagede de, at den var

— kunstig.
Efter Strejkens Afblæsning forlod talrige Cb Folk af CBUKolonnen i Træ
gaarden ved Roskilde deres Kaserne for at rejse til København og se om

I Sæby har en tysk Gefreiter
Rosenly, Dronninglund, fordi
se. Hun slap med Strejfskud.
Skov.

Rasmus Marius Sørensen,Fynsgade 19
Anders Sørensen Østergaard, Aalborggd6
John Andersen, l2.Aar,Sejrøgade 15

søgt at myrde sin Kæreste, Fru Anna Olsen,
hun ikke vilde følge ham, da han skulde rej
Gefreiteren begik derefter Selvmord i en
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Familien var i Live.

I Hareskovby er en tysk Soldat blevet dræbt af en Snigskytte, der skød
ham, mens han med en havareret Bil holdt foran en Barrikade. En ung Pige,
der overværede Drabat, blev saa rædselsslagen, at hun løb gennem en stor
Tjørnehæk, der flaaede alt Tøj af hende.

To tyske Soldater er druknet paa en Kajaktur i Skanderborg Sø. Kajakken
var stjaalet.

En General Hainisch eller Heinsch er rykket ind i den luksuriøse Villa,
der er bygget midt i Befæstningsterrænet i Skanderborg Dyrehave. Til den
hører en speciel Bunker, mens Næstkommanderende residerer i et Blokhus.
I Øjeblikket bygges et trefløjet Blokhus, der er slæbt hertil fra Bel
gien, op ved Søen. Det skal være Officerskantine. I Generalens Villa er
der en Telefon ved hver Stol og en ved Sengen. Dyrehaven er nu gennem-
krydset af regulære Veje, der er kaldt op efter kendte Tyskere. Ingen af
Vejene er dog kaldt op efter Hitler. Tusinder af Telefontraade gennem-
krydser Skoven. Tyskere er der p.t. næsten ingen af-kun danske Arbejdere,
som kaldes “Skovsvin”.

Ugeskriftet for danske Arbejdere i Tyskland, Broen, udgives nu i Plauen
i Vogtiand i Stedet for i Berlin, og skrives afet Individ ved Navn Svend
Aberg. Sidste Numer er præget af Pastor Willesens Pjece, udgivet af Det
frie Nord, som her har indlagt sig uventet herostratisk Berøimielse. 6 af
Bladets Sider er viet Schalburgkorpset. Under et Billede af Korpset paa
March~gennem København staar de smukke Ord: Københavnerne slutter i Dag
op omSchalburgkorpset, saaledes som de tidligere marcherede bagefter
Garden.

Af Teksten iøvrigt skal citeres følgende aktuelle Bemærkning: “De Moti
ver og Bevæggrunde, som Oberst Martinsen her har givet Udtryk for, synes
efterhaanden at deles af flere og flere Danske. Det er et ret betydeligt
Antal unge Mænd, der allerede nu har meldt sig til Schalburgkorpset, og
for vide Kredse af Befolkningen har det vist sig, at man med Begejstring
slutter op om Korpsets Ideer”. I Bladet skriveriøvrigt Ernst Schäfer,
København, om “Det danske Hjem i Fare” - det har han sikkert Forstand paa

— og det oplyses, at Karsemoselejren ved Asserbo er Feriekoloni for SS
Frivilliges Hustruer og Børn.

Det vakte stor Jubel, da Tyskerne i København under Folkestrejken anvend
te en Rutebil, beslaglagt i Birkerød. Foran stod kun eet eneste Ord: Eb
berødgaard Det var Tyskerne ufatteligt, at Folk paa Gaden næsten faldt
omkuld i Latteranfald, naar de fra Vognens Vinduer sigtede paa dem med
Maskinpistol er~

Under et af sine Raserianfald i Dagmarhus har Dr.Best til ansvarlig dansk
Embedsmand (der ikke har Ansvaret for, at dette kommer frem, hvad ingen,
som kender ham vil mistænke ham for) sagt omtrent følgende: Alle har An
svaret, fra Kongen og nedefter. Danmark skal nu faa sin Straf. Den tyske
Ære er traadt i Smudset. Det københavnske Pak skal smage Pisken. Tror
d’Herrer Administrationschefer, at Tysklandskulde være saa svagt, at det
ikke kan ordne en By som København. Det har vi vist før, og det vil vi
vise igen. Vi’ vil med alle til Raadighed staaende Midler tilvejebringe Ro
og Orden. Der vil blive sat ind med fuldeste Kraft. Samtlige Sabotageska
der vil nu blive gjort op, og det kapitaliserede Beløb vil blive trukket

fra Tilførslerne fra Tyskland() Enhver Tillid til dansk Administration
er nu forbi. Forhandlinger og Møder er umulige, der kendes fra nu af kun
blind Lydighed og Underkastelse.”

Efter at have faaet sine Ordrer fra Berlin skiftede Dr.Best imidlertid
fuldstændig Tone, han frafaldt sine Krav om at faa Begtrup Hansen, Eyvind
Larsen og Eiler Jensen afskediget, og mens han før havde hævet Schalburg
korpset til Skyerne og endog en af Strejkedagene ladet Dagmarhus bevogte
af Korpset, kunde han nu godt indse, at Korpset havde forløbet sig. Han
lovede strenge Straffe, naar Rapporter om Overgreb forelaa. Desuden øn
skede han meget gerne det danske Politi sat ind. Det ser endog ud til, at
man fra tysk Side har opgivet at faa det danske Politi begrænset, uanset,
at Vægringen ved at tage Sabotagesagerne opretholdes.

ØSTFRONTEN: Ogsaa Fæstningen Molodeszno er nu faldet. Den sidste større
By før Vilna og DUnaburg er dermed i Russernes Hænder. Baranowisze paa
Vejen mod Brest Litovsk, Hovedvejen ind i Generalgouvernenientet, trues.
Meget faa af de 200,000 Tyskere ved Minsk er naaet ud af Indkredsningen.
De fleste har overgivet sig. Tyskernes Beredvillighed til Overgivelse
selv i gode Positioner volder Oberkommandoen Bekymringer. Fæstningen Ko-
vel, en Nøglestilling paa den sydlige Front, har ogsaa overgivet sig, og
Russerne har her fra Mulighed for at rul~le Fronten op.

VESTFRONTEN: Amerikanerne har taget la Haye de Puits og rykker mod Lessay,
truende store tyske Styrker med Afskæring. Romniel har under Kampene mi
stet 500 Harmonikaer, der skulde bruges til Pr~ier til særligt tapre
Grenaderer

Østpreussen skal rømmes. Forberedelserne til Rømning af Generalgouverne
nientet og østpreussen træffes med feberagtig Hast. Alt skal ødelægges.
Man haaber at kunne faa Høsten ind, før Russerne kommer.

De Værdier, der som omtalt er overført til Bern og Lissabon, menes at
skulle benyttes til Finansiering af det illegale nazistiske Parti i Tysk
land efter Krigen. Tusinder af unge Tyskere er nu paa Skoler for illegalt
Arbejde.

I Wien er Fyrst Starhembergs Svigerfader, Gregor, afgaaet ved Døden af
Plettyfus 400,000 Jøder er nu deporteret fra Ungarn til Polen.
100,000 af dem menes allerede dræbt. SLUT.
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Til Supplering af Listen over Dødsofre under Folkestrejken i København
bringes her de sidste af de 93 Navne. Man regner, at Tallet vil naa no-.
get over 100, da flere haardtsaarede ikke kan leve:

Asmild, Jørgen. Født 13.6.19
Augustesen Kaj Egon, Holtegade 36, f.20.
Bachdal, Edith, f.Nielsen, Studsgaardsgd 36, f.13.
Christensen, Gurli, kld.Laila, Rudersdalsvej 26, f.26.
Fabricius Otto, Hedehusene, f. 84
Svend Aage Hjuler, f. 4.10. .06,
Jensen, Else, f.Sørensen, Syudsgaardsgds Passage 10, f.l3.
Jensen, Erik Fruerslev, f. 10.3.25.
Kalling, Helmuth, Haraldsgade 58, f. 31.2.05.
Madsen Georg L.M., Hovedvej 32, Glostrup, f. 27.
Nielsen Johs Bidstrup, f. 17.5.07 (skudt af Gestapo paa Højbro).
Nielsen, Vald. Egenfeldt, Carl Plougsvej 8, f. 76.
Rasmussen Johannes, Lyngbyvej 427, f. 07. -

Rasmussen, Knud Marinus 6.1.23.
Sørensen, Johs Aksel, f. 26.3.82
Sørensen, Jytte, f. Tobiassen, f.ll.10.21.
Tiellmann, Jørgen Chr, Peter Bangsvej 2~OO, 15.9.16.
Vammen, Johanna Daniella Jensen, 28.6.29.
og Olsen, Svend Peter 23.3.04. Sverigesgade 4.

Hertil kommer den unge Larsen Ledet, der sprang ud gennem et Vindue paa
Gl Kongevej.

Blandt de i Gaar nævnte er en Søn af den berømte Aestromekaniker Jens Ol
sen. Han var ansat hos Faderen og arbejdede med påa Verdensuhret.

Nogen Opgørelse over de tyske Tab foreligger ikke, men de er næppe paa
mere end 2—3 Mand, idet de danske organiserede og bevæbnede Grupper ikke
blev sat ind i Kampen trods voldsomme tyske Provokationer. En Undersøgel
se har dokumenteret, at Tyskerne, mens København var afspærret og i det
store og hele uden Radio og Telefon, gjorde et Forsøg paa at lokke Sabo
tører og andre bevæbnede illegale Folk frem paa Barrikaderne. Rygter om
Invasion og svensk Krigserklæring viser sig at være udspredt af Gestapo-
agenter, og Tyskerne har ogsaa overfor kompetent dansk Myndighed bekræf
tet, at Invasionen var begyndt i Jylland. Man har paa denne Maade haabet
af faa lokket Modstandsbevægelsen til en for tidlig Aktion,~som kunde
kvæles i Blod. Der er imidlertid forlængst taget Forholdsregler imod fal
ske tyske Ordrer. Man mener nu, at de tilsyneladende helt meningsløse
Nedskydninger, tyske Provokatører i Menneskemængden foretogligeledes har
skullet tjene til at lokke Sabotørerne ud til Kamp. Ja, en Del tyder end
og paa, at Sovjetfaner paa Nørrebro i i hvert Fald eet Tilfælde er hejst
af tyske Agenter

En ret kendt Forbryder, Negeren Mackeinsie Batiste, f. paa Sct Thomas i
1888, dansk Statsborger, antagelig identisk med en Neger, der i sin Tid
som Artisk berejste Provinsen inden Navnet “Sam” blev i Gaar i en Port i
Wesselsgade henrettet som Stikker. I Hans Lommer fandtes tyske Papirer,
der viste, at han har været knyttet til Dagmarhus. Han havde Waffen
schein. Batiste efterlader sig en Hustru i Provinsen, to Samleversker i
København og 18 uægte Børn, spredt Landet over. Han var ud af en gammel
Forbrydelslægt, og adskillige af Børnene har været straffet. Episoden gi
ver et ret forbløffende Indblik i, hvad deter for Hjælpere, Tyskerne an-
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vender her i Landet.

En 60 aarig tysk Skibsingeniør, Henry Frantz Fincke, ansat paa Odense
Staalskibsværft og knyttet til Gestapo i Odense (oprindelig “Treuh~nder”
for Værftet, d.v.s. tysk Kontrollør) blev i Gaar Morges skudt ned paa Vej
til Værftet. Det menes, at han kan overleve Attentatet.

En ung Københavner, der har været i Odense nogle Dage, har paa Gaden haft
følgende Oplevelse, som fortæller en Del om Danmark Sommeren 1944. Han
saa en Mand blive skudt ned paa aaben Gade af unge Mænd, som forsvandt.
Da han raadvild stod ved Siden af den nedskudte, som øjensynligt var dø
ende, kom en Cyklist forbi. Han sprang af, drejede den nedskudte omkring,
saa han kunde se hans Ansigt, og sagde saa: Naa, det er jo Eliassen. Der
paa cyklede han videre. Saa kom en Fodgænger forbi. Han saa paa Mandens
Ansigt og sagde: Naa, det er Eliasen, det har han været ude efter længe
Da ogsaa han vilde gaa, sagde Københavneren forfærdet: Jamen, hvem e r
Eliasen? Naa~ svarede Manden - det er bare en tysk Stikker. Og saa gik
han.

Gestapo nedskød i Gaar i Ejendommen Jagtvej 116 under et Anholdelsesfor
søg den 25 aarige Lagerarbejder Erik Børge Mogens Jacobsen. Han førtes
til Lazarettet paa Nyelandsvej. Man mener ikke, han kan leve.

Som meddelt i svensk Radio er der fra Kastrup Lufthavn gennemført en dri
stig Flugt til Sverige. En dansk Flyvemekaniker, som i Nogen Tid har ar
bejdet i Lufthavnen, stjal i Gaar Formiddag en Heinckel 111, som det lyk
kedés ham at starte, skønt han ikke er Flyver. Da han var i Luften, opda
gede Tyskerne Flugten og beskød ham. Han vilde have været direkte til
England, men opgav det nu af Frygt for Jagerforfølgelse. Han satte Kurs
mod Sverige, kom ind over Helsingborg og ind i svensk Luftværnsild. Sven
skerne ramte den Bageste Del af Maskinen, saa den styrtede Nord for Hel
singborg. Ved en “Mavelanding”, der knuste Maskinen, lykkedes det Danske
ren at bjerge sit Liv. Han slap med ubetydelige Knubs. Han vil blive be
handlet som almindelig, civil Flygtning. For en Sikkerheds Skyld bør man
konfrontere ham med andre danske Flygtninge, der har Kendskab til Forhol
dene i Lufthavnen. Der findes en dansk Flyvemekaniker i Sala—Lejren....

Det meddeles fra Esbjerg, at Tyskerne under Folkestrejken forgæves søgte
at provokere Sammenstød. Især var Marinesoldaterne og deres Officerer a
gressive. Tyske Marineofficerer gik i sluttet Trop op og ned ad Kongens
gade, skubbede til fredelige Forbipasserende eller slog dem. Tirsdag ar
resterede Gestapo i Flæng unge Mænd paa Gadehjørnerne. De holdes inde
endnu.

Til nøjere Prøvelse af en Række Rygter, opstaaet under Folkestrejken,
indkaldes hermed øjenvidneberetninger om tyske Nedskydninger af Københav
nere. Især ønskes Oplysninger om en paastaaet Henrettelse paa Trianglen,
hvor en Uddeler af illegale Løbesedler skal være blevet skudt uden Lov og
Dom-

Det vides med Sikkerhed, at Restauratør Jess Charli Petersen Sørensen,
tidligere Jess Bodega, Havnegade 9, nu er tilsluttet tysk Sikkerhedspoli
ti. -

Følgende Personer fra L 50, kendt som Nazister, menes at være Angivere
af illegale Transporter: fhv Kbmd. Silius Donbæk, tidl. Frederikshavn,
og Manufakturhandler Paul Bundgaard Jensen.

Forretningsfører Poul Viggo Hassing Jørgensen, f. 29/8 1907 i Vindeby,
boende Egegade 2 III, København, Dæknavn Møller, er ansat i Dagmarhus.
Har indtil 11/3 44 arbejdet ved Luftfahrtapparatenbau i Tyskland. Taler
flydende Tysk. Er 15/6 atter rejst til Tyskland med en dansk Arbejder-
transport. Det vides, at han skal arbejde som Gestapoagent blandt danske
Arbejdere i Tyskland.

“Frit Danmark”, der l6.Februar angav F Lenander, Ved Damhussøen 62, bedes
tage Sagen op til nøje Undersøgelse. Der er rejst Tvivl om, hvorvidt han
er Stikker. Selv har han i en Rundskrivelse fralagt sig ethvert Medarbej
derskab hos Tyskerne. Han erklærer, at Stikker er det infameste og simp—
leste, der eksisterer, og at han gaar ud fra, at han i god Tro er blevet
hængt ud. Han haaber, den illegale Presse vil undersøge hans Forhold, da
Livet er blevet et Helvede for haw og hans Familie efter Udhængningen.

I engelsk Radioudsendelse til “Undergrundsredaktørerne” er det blevet
hævdet, at Ekspiosionen i Aarhus var danske Sabotørers Værk. Oplysningen
kan ikke bekræftes. Alt tyder paa Uheld.

Cirkulære til samtlige Tjen~stemænd i Københavns Kommune, dateret 3.Juli,
underskrevet af Overborgmester Viggo Christensen: “I Anledning af, at en
Del af Københavns Kommunes Tjenestemænd ikke er mødt til Tjeneste i Dag,
skal man meddele, at Udeblivelse fra Tjenesten i Morgen, den 4.Juli, vil
medføre Konsekvenser for de paagældende.”

Særmelding: Hilsen til Sara og Filip fra Godsejeren — Særnielding: Hilsen
til Christian, Alfred, Elsa, Henrik og Gabrielle.

Der ~o~e~i9geri Dag for kompetent dansk Myndighed Oplysninger, som tyder
paa,_a~ man fra højeste Sted i Tyskland har fo~l~ngt_a1l~ tyske ~a~g~r
fø~t til Tyskland. Ordren synes jk~e_b!o~~Nærmere En:
keltheder savnes endnu.

I Grindsted har Tyskerne brudt deres Løfte om at ophæve Straffeforan
staltningerne, naar Strejken var afblæst. Endnu 5.Juli var Byen afspærret
fra Omverdenen, og om Natten havde de tyske Patrouiller terroriseret By
en. Ordren til at lukke alle Vinduer var af Befolkningen fortolket saale
des, at det kun var Vinduer til Gaden, man skulde lukke. I Hedebølgen
stod Vinduer til Gaard~en aabne. Tyskerne gik ind i alle Gaarde og skød
med skarpt gennem Vinduerne. Det var tydeligt, at det morede de tyske
Soldater meget. De skød endog ind til tyske Officerer i privat Indkvarte
ring(~) Aktionen lededes af den Standortälteste Hässner. I flere Tilfæl
de skød man henover Folks Senge. Om Morgenen stoppede Tyskerne alle Cyk
lister og lukkede Luften ud afalle Ringene. Mange anholdte maatte i time-

Hvad der var tiltænkt Københavnerne
fremgaar af en Oplysning fra Viborg
tyske Lastbiler med Haandboniber til
til at naa Færgen Klokken 21. Næste
smaa Tanks. De er aldrig naaet frem.
ne ved et “Uheld” faldt i Færgelejet
og næppe sandsynligt.

dengang, Best endnu bestemte Tingene,
om, at der 30/6 afsendtes 3 store,
København. Chaufførerne havde Ordre
Formiddag afgik to Togstammer med

I Jylland vil Rygtet vide, at Tanke-
i Nyborg, men det er ikke bekræftet,
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vis staa med Ansigtet mod en Mur og med foldede Hænder i Nakken - ude paa
aaben Gade. Først i Løbet af den 5.ds. fik Tyskerne raset ud.. Den Stand
ort~lteste H~ssner vil være at behandle som Krigsforbryder.

Som Lig er i Aarhus yderligere fundet: Papirhandler Erik Glimann, Skan
derborgvej 15, Arbnid. Hans Nygaard, Krogsgade 12, Carl Emil Jessen, Brand
strupvej 135, Marius Guldniann, Kaserneboulevard 15, Kranfører Kaj Esber
sen, Nørrebrogade 16, Chauffør Vilhelm Andersen, Skolegade 19. Man savner
stadigvæk 19 Danske. Paa Hospitalerne ligger nu kun 46, idet l68er ud
skrevet. Antallet af opsamlede Granater eller Brandrør anslaas til 1500.
Danske Myndigheder har ikke kunnet faa Adgang til Havnen, og de savnede
Havnearbejdere er derfor end ikke blevet eftersøgt: CBU Kolonnerne sættes
dog nu ind, men mäa ikke lede, hvor Ruinerne formodes at dække tyske Lig.

Mindre Bombesprængning har ødelagt en Del af Villaen Egeskovvej 10 i Fre
dericia, beboet af 16 Medlemmer af den tyske Værnemagt.

Kaptajn Sommers sorte Vagtkorps, der af mange forveksles me~d Schalburg
folk, huserer stadigt i København, idet de som almindelige Sabotagevagter
ikke falder ind under Aftalerne om SS-Folks Behandling. I Valby har de
med Vaaben i Haand hindret en Fogedforretning. De kører i Biler uden Nu
merplader.

Der er nedlagt Kranse med “fornærmelige Paaskrifter mod Dr.Best og den
tyske Værnemagt” i Krydset Tuborgvej-Frederiksborgvej (hvor Tyskerne un
der Folkest rejken med Kanonskud dræbte tre Personer) meldte Tyskerne i
Gaar ophidset til dansk Politi. Da man kom derjjd, viste det sig, at der
laa Blomster som de foregaaende Dage, men ingen Kranse. En forbipasseren
de Tysker havde set Blomsterne, men ikke turdet staa ud af sin Bil for at
se nøjere efter.

I Grygaard Plantage ved Ribe er to Cementblandemaskiner sprængt i Luften,
og de øvrige Maskiner er ødelagt med Sand.

Hjemefrontens Radio har erklæret: Efter Generalstrejken har vi for det
første lært, at det kan nytte noget at gøre Modstand mod Tyskerne, og at
det er muligt i nogen Grad at begrænse Virkningen af den Terror, som Ty
skerne og de danske Nazister sætter ind for at slaa Modstanden ned
det er vigtigt ikke at lade sig provokere til Slagsmaal i Gaderne. Det
har vist sig, at en aktiv Strejke er langt mere værd en Uroligheder. Det
er derfor af Vigtighed, at alle bestræber sig for at hjælpe Arbejderne.
Man bør skaffe sig Forraad af Fødevarer, Lys, Sprit og Vand til næste
Gang. De handlende maa organisere Smughandel og have Lagre i deres Hjem.

Paa det danske Raads Møde 5.Juli sagde Christmas Møller, atder se skre
vet Verdenshistorie i Danmark, selv set paa Baggrund af Sejrene paa Fron
terne. Tyskerne har anvendt et Middel, som ingen anstændig Nation eller
Hær anvender: at standse Vand, Gas og Elektricitet. Derved blev Modstan
den kun. øget. Danmarks Frihedsraad, som allerede saa ofte har gjort sig
fortjent~til’ hele Nationens Taknemmelighed, greb overfor den spontane
Konflikt ind og stillede sine Krav. Det er uklart, hvilke Krav, Politike
re og Organisationsledere har stillet (ingen:. Red.), og hvilke Løfter,
de maaske har modtaget, før de gav deres Raad (før den første Henvendelse
til Offentligheden: ingen: Red) Det maa vel blive opklaret. Det hverken
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(direkte Fortsættelse fra IV)
skal eller vil vi granske i nu.Hvad der er sket, er simpelthen det vidun
derlige, at den forsvarsløse og ubevæbnede københavnske Befolkning ved et
enestaaende Sammenhold, med Arbejderne paa Lederpladsen, har vundet en
straalende Sejr over den tyske Krigsmaskine. Det er aldeles ikke for me
get at tale om en virkelig Sejr. Tyskerne havde hele den væbnede Magt. De
truede med at udsulte og ødelægge en Millionby. Befolkningen stillede si
ne Krav for Arbejdets Genoptagelse - og sejrede. Til Sejrene paa Fronten
føjedes denne Sejr, som klart viser., at intet kan slaa et Folks Enighed
og Sammenhold, og som klart viser Tyskernes Svaghed. Det danske Folk er
saa niange Gange gaaet sine egne Veje under denne Krig-og ikke altid har
det været helt let at forstaa. Denne Gang forstaar og beundrer hele den
frie Verden, hvar de her udrettet hjemme. Vi vil indlede vort Møde med at
sende vor Hilsen og Tak til den aktive danske Hjemmefront for vel udført
Tjeneste i Nationens og de allierede Nationers Tjeneste. Vi hylder Dan
marks Frihedsraad for dets Indsats, og udtrykker vore Tanker og Følelser
ved at udtale:

Lad Aarene, som kommer, give Danmark og det danske Folk en Fremtid, disse
historiske Juni- og Julidage værdig.

von RUNDSTEDTS AFSKED. Generalfeltmarskai von Rundstedt kan glæde sig ved
et ganske udmærket Helbred. Hans Tilbagetrækning skyldes Divergenser med
Rommel. Divergenserne begyndte med Invasionen. Rommel sendte Indberetnin
ger om von Rundstedt, von Rundstedt om Rommel. I den sidste Indberetning
fra von Rundstedt bad han om sin Afsked, da Rommel havde krydset hans
Planer ved at gennemføre Forsvaret helt ude ved Kysten, hvorved alt var
sat paa eet Kort- Romniel havde ikke saa meget somholdt Reserver i Bered
skab, hans Dispositioner havde efter Rundstedts Mening kostet Cherbourgs
Fald og uhyre meget Mandskab. Efterfølgeren, von Kluge, er kendt som Fø
rerens viljeløse Redskab, koste hvad det vil. Han ledede de store Opera
tioner paa Østfronten sidste Vinter og satte ganske hensynsløst sit Mand
skab ind paa at holde Stillinger, som var tabt paa Forhaand. Den virkeli
ge Leder i Vest bliver fortsat Romniel.

ØSTFRONTEN: Den russiske Fremmarch fortsættes uhindret, og intet tyder
paa, at det paa nærværende Tidspunkt og i de nuværende Positioner skal
lykkes Tyskerne at stoppe det kænpemæssige Hul i Fronten, hvorigennem
Russerne nu strømmer. De russiske Hære er paa Vej mod Vilna og DUnaburg,
og Forbindelsesjernbanen mellem disse to Byer er ved at blive afskaaret.
Hele den tyske Nordhær, 400,000 Mand, er i Fare, hvis de baltiske Stater
ikke omgaaende rømmes. Der er ingen Reserver paa tysk Side, og den russi
ske Angrebskraft er endnu ikke helt udfoldet. Ogsaa Baranowisze er truet.
Russerne er ved at overskære Jernbanen til Brest Litovsk, og Offensiv mod
Lemberg-Brest Litovsk kan ventes hver Time. Efter Besættelsen af en Række
Øer i den finske Havbugt, har Russerne nu gennembrudt den tyske Ubaads
spærring i Østersøen. Russiske Ubaade vil fremtidig frit kunne operere i
Østersøen.

PropagandamodrygendeKvinder. Derer i Tyskland indledet et Propaganda-
felttog imod rygende Kvinder, og en ganske ukendt Fysiolog har til Støtte
for dette Felttog udtalt, at Kvinders Rygning giver mindre Muligheder for
at føde Børn. Han mener, at ikke rygende-Kvinder faar 3 til 4 Gange saa
mange Børn som rygende.
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Da den paa Side 3 understregede Meddelelse muligt kan misforstaas, note
res for en Sikkerheds Skyld, at man ved “tyske Fanger” skal forstaa “Fan
ger hos Tyskerne”, antagelig alle, hvis Sager er afsluttede.

Speakeren i Hjemmefrontens Radio har indtrængende opfordret danske Lytte
re til at lade danske Paarørende i Tyskland faa alt at vide om General-
strejken og dens heldige Forløb, saa dette Kanipmiddel kan blive anvendt
ogsaa af danske Arbejdere i Tyskland, og eventuelt af Tyskere selv. Det
henstilles at agitere for Aflytning af Hjemmefrontens Radio, ikke mindst
i Tyskland.

Bladet Fri Presse ‘har i en interessant Artikel taget Stilling til Spørgs—
maalet om de Danskere, der har arbejdet for Tyskerne. Det erklærer, at
den, der var arbejdsløs, faktisk blev tvunget til at tage Arbejde hos Ty
skerne, og at man efter Krigen kun kan vende sig mod den, der forlod sit
Fag for at tjene mere hos Tyskerne. Den, der har haft det daglige Brød,
hvad enten det er som Landmand eller Arbejder, og som for en Merfortjene—
stes Skyld er gaaet i Tyskernes Tjeneste, han er Skruebrækker mod sit
Folk i den sværeste Kamp, dette Folk i Aarhundreder har staaet i. SLUT.

DANMARKS FRIHEDSRAAD har udsendt Opfordring til at mindes Folkestrejkens
Ofre. “Enig gik Befolkningen ud i Kampen, og enig gik den tilbage til Da
gens Gerning, efter at Sejren var vundet.... Vi kan ikke i Dag rejse Fri—
hedskampens Ofre noget synligt Minde, men vi kan hædre dem og udtrykke
vor Deltagelse med deres Efterladte med 2 Minutters Stilhed paa Ugedagen
for Kampens Ophør Onsdag den 12.Juli Kl.12. Hele Københavns Befolkning,
som stod sammen i Folkestrejkens Dage, vil ogsaa enigt deltage i denne
Mindehøjtid for Kampens Ofre. Onsdag den 12.Juli Kl 12 skal al Trafik paa
Gaden stadse, alt Arbejde paa Fabriker, Værksteder, Kontorer og i Forret
ninger skal hvile i to Minutter. Raadets Opfordring slutter: Københavne
re i 5 Dages Kamp holdt vi ubrydeligt sammen, Lad os da ogsaa gennem
disse 2 Minutters Stilhed paany bekræfte vort Sammenhold overfor de tyske
Undertrykkere og mindes dem, de myrdede”.

I de kommende Dage vil den frie Presse ved Løbesedler opfordre Københav
nerne til at iagttage de 2 Minutters Stilhed. Man er forberedt paa, at
Tyskerne vil standse Luftværnssirenerne den Dag og vil derfor opfordre
Folk til at holde godt øje med Klokken.

Til de politiske Ungdomsorganisationers Medlemmer er, tilsyneladende fra
socialdemokratisk Side, sendt en anonym, duplikeret Skrivelse, hvori man
falder Frihedsraadet i Ryggen, idet man ~fremstiller Folkestrejken, som om
det var Arbejdernes Ledelse, d.v.s. Fagforeningsledelsen, der opnaaede
Resultater. Man ser helt bort fra, at Kravene formuleredes og udsendtes
af Frihedsraadet, og argumenterer ud fra den forkerte Paastand, at Fri—
hedsraadet “og Kommunisterne” først ønskede Arbejdet genoptaget Onsdag
Morgen. Som bekendt var der Tale om, at Arbejdet skulde være i fuld Gang
Onsdag Morgen-Tirsdagvar en Afviklingsdag. De Herrer Smædeskrivere ser
ogsaa bort fra den Kendsgerning, at Frihedsraadets Beslutning er truffet
Mandag, og at den var Radiotalerne bekendt, før de gik til Radioen. Vide
re glemer man ganske, at Frihedsbevægelsen slevsagt kunde have standset
Trafiken Tirsdag, hvis man ikke havde ønsket Arbejdet genoptaget. Den
hartvig fritschske Aand i 4en anonyme Skrivelse er lidet hyggelig.

DR BEST er fléjet til Berlin for at forhandle. Der er i tyske Kredse i
København delte Meninger om, hvorvidt han vil falde paa Folkestrejken,
eller hvorvidt Berlin vil give ham Ret i, at man ikke burde have bøjet
sig, men forsøgt at kvæle Strejken i Blod og Sult. Berlin erklærer iøv
rigt fortsat, at der ingen Strejke af Betydning har været. ~n dementerer
de svenske Blades Meddelelser om Barrikader, Brande og Beskydning med Ka
noner og fra Flyvemaskiner, men glemmer Fotografierne, som de svenske
Blade har offentliggjort. Flere svenske Blade har offentliggjort Berlins
Erklæring under Overskriften: Naa~

I Nat har Tyskerne rømet de sidste 9 Støttepunkter i København og over
draget dem til dansk Politi, der har givet dem videre til de rette Ejere
(det drejer sig om Lokaler, beslaglagt til Indkvartering). Reparationer
vil nu blive foretaget. Hvor Herrefolket har været, ser der jo som be
kendt altid ud som om, naa ja - som om Tyskerne havde været der. Bl.a.
har den konstant berusede tyske Vagtofficer ved Knippelsbro raniponeret
deteneaf Kobbertaarnene slemt indvendig. Tyskerne rømmede i Morges des
uden alle de kommunale Værker.

Til Tabslisten fra Aarhus kan føjes følgende Navne: Arbejdsmand Villiam
Petersen, Frederiksgade 15, Robert Mikkelsen, de Mezasvej 11, den 15 aa—
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rige Kurt Dixen Højrup, Thorvaldsensgade 7, og Heinrich Roth, Falsters-
gade 44. Et uidentificeret Offer er fundet.

Fra Horserødlejren er til Vestre Fængsel overført en halv Snes Personer,
deriblandt tre Politifolk, hvis Navne endnu ikke kendes, og de tre Søstre
Ulrich fra Aarhus. Iagttagere bemærkede, at ogsaa de tre Kvinder var lagt
i Lænker.

Lederen af Schalburgkorpsets Terrorkampagne, Brandstifteren fra Tivoli,
Helten fra Domus medica, Studentergaarden, Borgernes Hus, K B Hallen og
mange andre Slagmarker, kort sagt K B Martinsen, holder den sidste Søndag
i Juli “Førerdag” for Nazioppositionen sammen med den fallerede Købmand
Ejnar Jørgensen fra Glostrup. Førerdagen afholdes i - Rigsdagens Fælles—
sal.

Tyskerne giver vedblivende Ordrer til danske Virksomheder, som er sabote
ret og sat ud af Spillet for Resten af Krigen. Aarsagen er øjensynligt
den, at der er meget haardt Pres paa de Instanser, som skal skaffe Varer.
For at dække sig op ad til, sørger de da for at have i det mindste Papi
rerne i Orden.

En dansk Frikorpsmand blev i Aftes i Vestre Voldgade omtrent ved Vartov
skudt ned af dansk Politi. Han havde deltaget i en Del Spektakler iKvar
teret og krævede nu en Patrontaske udleveret af en dansk Politimand. Da
han ikke fik den, prøvede han at tage den med Magt. Politibetjentenslog
ham i Jorden. I Raseri prøvede han at skyde Betjenten, men blev slaaet
ned, og de to holdt nu hinanden i Skak med Pistolerne. Udrykningsvognen
tilkaldtes. Da den nærmede sig, skød Firkorpsmanden mod Vognens Chauffør.
Politifolkene i Bilen gennemhullede ham da med Pistolkugler. Han blev
ramt i Hovedet, Skuldrene, Lungerne, Armene, Maven, Underlivet og begge
Laar. Han kan næppe leve.

En Række danske Entreprenørfirmaer har af den saakaldte Odelskontrol faa
~et deres Værnemagtsarbejder eftergaaet, saaledes som det forud har været
aftalt med danske Erhvervsorganisationer. Arbejdsgiverforeningen har med
virket ved Kontrollen. Firmaerne var forud klar over, at noget skulde ef
terbetales. Tallene viser, i hvor høj Grad der er ødslet med National ban
kens Penge. Alene Wright, Thomsen & Kier tilbagebetaler 3~ Million Kr.

Til Gengæld har Tyskerne opgivet deres Plan om at lade tyske Arbejdsreg
ler gælde for Værnemagtsarbejder i Danmark, Berlin blev klar over, at man
med lav Arbejdsløn ingen Arbejdere vilde faa.

Gestapo har i Odense anholdt Kriminalbetjent Jørgensen, som i sin Tid
havde et Sammenstød med den Standort~lteste i Odense under dennes berøm
melige Elskovseventyr paa Det ny Missionshotel, hvor han, dækket af 50
Mand, tiltvang sig Adgang til en “Dame”. Kriminalbetjenten har under An
holdelse af to berusede, skydende, sparkende og bidende tyske Söldater
taget lidt haardt paa den ene. Han anholdtes af den tyske Patrulje, som
skulde henteSoldaterne, og Tyskerne har nægtet at udlevere ham-.

En 18 aarig polsk Organisation Todt—Mand har i Esbjerg saaret en Forbi
passerende. Han legede med sin Pistol - Paa Nørrebros Runddel var tyske
Soldater i Forgaar.s Aftes i indbyrdes Slagsmaal - I Forgaars Aftes kid
nappede en tysk Soldat ved Hotel Phønix i Kbhv en Dame, som han stoppede

ind i en Bil. Politiet befriede hende. - I Rold Skov nær Skørping spræng
tes 29/6. 10 Meter Skinner foran et tysk Transporttog, der imidlertid
standsede før Sprængstedet - I Aalborg er anholdt Assistent ved Folkere
gistret, Poul Jensen, og Ingeniør Andersen jun. fra Zinkfabrikerne i
Godthaab - En Pige i Aalborg er anholdt, fordi hun vilde opgive Navnet
paa en Feldwebel, der undlod at hilse paa en Marineofficer - Der savnes
fire og ikkeeen Flyvemekaniker i Kastrup Lufthavn. Man mener, de har væ
ret i den stjaalne Heinckel 111, som landede i Sverige.

KB Martinsen og Ejner Jørgensen talte 27/6 i Skæve for 25 Mødedeltagere.
Næste Dag var der i Brønderslav 12 Tilhørere. KB Martinsen har paa Møder
ne, støttet til Citater fra Mein Kampf, taget Ansvaret for den saakaldte
Mod-Terror og erklæret, at man staar stærkt. De to Talere oplyser, at de
800,000 Kr af Elvirasmindearven paa 1 Mill, forsvandt, mens Brylderne ad
ministrerede Boet. Af Resten tog Førerraadet paa Mødet i Fredericia
172,000 Kr i tilgodehavende Gage for tre Maaneder. Partiet opretholdes
nu udelukkende med Støtte fra “Vennerne”.

Efter at “Fiskernes frie Presse” for nogen Tid siden er gaaet ind, har
“Frit vestjydsk Fiskeritidende” oprettet et Lokalblad for Hirtshals. Det
er et rent Efterretningsblad, bl.a. støttet paa disse Nyhedsbreve. Man
erklærer, at da den nationale Holdning blandt Fiskerne er allright, er
det overflødigt at sende dem Propaganda.

Der advares mod en ca 20 aarig Stikker, polsk af tysk-jødisk Afstamning.
Han taler Polsk, Tysk, Fransk, Dansk, Svensk og Engelsk. Foregiver at le
de efter sin Farmor her i Landet. Kalder sig Derschke eller Stachowiak.
Har opereret i København sidst i April og er her formodentlig stadig.
Billede vil fremkomme i den illegale Presse.

Særmelding: Hilsen til Kate fra ? og Hilsen til Erna fra Willy. Hilsen
til Christian: Hvorfor er de ikke i Gang med Arbejdet?

Hjemmefrontens Radio erklærede i Aftes: I Glæden over Sejren i København
og i Glæden over Tyskernes Nederlag blander dersig blot en lille Draabe
af Bekymring. Vi tænker paa Ringsted Hvad har Ringsted gjort, at det
skal belemres med Schalburgkorpset? Ifl. statistisk Meddelelse for 1941
findes i Ringsted kun 473 Lygtepæle, saa hvor skal vi hænge~de øvrige?
Men maaske venligsindede Nabokommuner vil træde hjælpende tU, naar den
endelige Afregning kommer....

Stockholms Tidningen skriver: De, som plejede at tale om Danskernes Veg-
hed og Mängel paa Alvor har nu maattet lære, at Smidigheden og Bøjelighe
den i detdanske Sind er den Smidighed og Bøjelighed, som udmærker en
Staalklinge af ædleste Fabrikat: den •kan ikke brydes; selv om den til en
vis Grad kan bøjes, retter den sig straks elastisk ud, og den kan saare
haardt den, som behandler den kluntet. Om de tyske Myndigheder ogsaaomsi
der lærer sig noget af Erfaringerne og indser, at de kapitalt har misfor
staaet dànsk og nordisk Psyke, er ikke godt at vide. De har endnu ikke
vist nogen Prøve paa en saadan Indsigt. Men de maa være blevet betænke
lige overfor Københavns Reaktion efter den sidste Udvikling. Selvom Kra
vene ikke gennemføres, har de sidste Døgns Begivenheder i København gre
bet og rystet Verden, og mange mener, at de kan blive det første Signal
til de andre okkuperede Lande og Folk om at rejse sig. Vi Svenskere føl-
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ger Begivenhedernes Gang med Uro og Spænding, men ogsaa med Beundring for
det rolige, sikre Mod, som allerede vore Forfædre fik at mærke og maatte
vige tilbage for paa Københavns Volde for snart 300 Aar siden.

Og Morgontidningen skriver: Vi staar nu overfor den danske Tragedie. Vi
har mærket, at vore danske Venner ikke har i Sinde at give op i Kampen
for Fædrelandet uden bitter Strid. De maa faa Held i deres Stræben. De
repræsenterer et af Europas ældste Folk. Den svenske Nations Majoritet
staar paa Danskernes Side. Maa den danske Modstandskraft vokse: Den er
en af Garantierne for den nordiske Frihed.

HEMMELIGT VAABEN NR.2. Tyskerne synes udfor den franske Kyst at have kun
net sænke en britisk Krydser, tre Torpedojagere og 6 Handelsskibe paa 10
Minutter. Det antydes i svensk Radio, at man her staar overfor “V 2”, det
næste hemmelige tyske Vaaben, en ny Slags Torpedo, eller maaske rettere,
en ny Slags U-Baade. Nærmere Efterretninger mangler endnu.

ØSTFRONTEN: Russerne har indledet endnu en Offensiv, dennegang sydligere,
strækkende sig fra Kovel til Djnestr, hvorved Offensiven gaar fra Let—
lands Grænse til Karpaterne. Maalet for den ny Offensiv synes at være
Brest Litovsk. I Vilna har Befolkningen allerede rejst sig mod Tyskerne.
Man venter Russerne til Byens Porte om 48 Timer.

VESTFRONTEN: Ny amerikansk Offensiv. paa højre Flanke. Tropperne er gaaet
over Virekanalen mod Siant Lo. Mod Vest staar Linien Syd for le Haye du
Pujts. Paa Caenfronten harRommel afbrudt sin Modoffensiv, der har kostet
ham en Trediedel af hans 7 Panserdivisioner. Han mangler Forstærkninger
og Benzin. De tyske Soldater har faaet at vide, at der maa regnes med
Forringelse af Kosten. Forsyningerne kan ikke naa frem, og Feltkøknerne
maa flyttes tilbage paa Grund af Luftangrebene.

LUFTKRIGEN: De amerikanske Luftangreb mod Schlesien og Protektoratet har
været meget kraftige. Amerika.nerne mistede 36 Maskiner og nedskød 112 ty
ske Jagere. Maalene var Fabriker til Fremstilling af syntetisk Benzin og
Flyveniaskinfabriker. Flere af Fabrikerne var lige kommet i Gang efter
sidste Angreb.

FØRERHOVEDKVARTERET FLYTTES: Førerhovedkvarteret flyttes nu fra østpreus
sen længere ind i Riget. Hele den østlige Del af det tyske Rige plages
i disse Dage af Myg. Det er Oversvømmelserne, som hævner sig.

PRÆMIE FOR FLYVERFOTOGRAFI: Der er udlovet 1000 Mark i Præmie til den
Flyver, der hjembringer et anvendeligt Billede af ødelæggelser i London,
til Brug for den tyske Presse. Præmien har været udlovet nogle Dage, men
der er intet Resultat.

MERE GENERALSKRISE: I tyske Militærkredse venter man, at General von
Blaskowitz maa forlade sin Post som Chef for Armegruppe i Vest. Ogsaa
von Busch skal være i Farezonen. von Kluge er efterlyst af Russerne paa
Grund af Grusomheder, der udførtes, mens han var Kommandant i Orelomraa
det.

INTERESSANT INTERVIEW: I næste Brev gengives en Udtalelse af en tysk Mi
litærkorrespondent til Hamburger Fremdenblatt. Han er paa Tilbagerejse
fra Finland forblevet i Sverige og vil ikke tilbage til Tyskland. Udta
lelsen handler om de tyske Lederes Forberedelser i Anledning af det kom
mende Nederlag. SLUT.

Forslag til egnede Abonnenter paa Bornholm, Lolland-Falster og
Sydfyn udbedes. Disse Egne er for lidt opdyrkede.

Det Numer, De i Dag vil finde indvendig i Konvolutten (den maa
muligt sprættes op, for at det kan læses3 er Deres Abonnentnu
mer. De enkelte Abonnenter, som har vor Adresse, kan undertegne
alle Henvendelser med dette Tal. For alle andre faar Tallet
først Betydning, hvis der herfra sker en direkte Henvendelse
til Dem. De fleste Abonnenter har beholdt deres gamle Tal, men
enkelte har faaet nye. Tal, som er overkrydsede, angiver kun
Indholdets Antal og har ingen Betydning. mf. & NN.

Dr.Best er vendt hjem fra Berlin - i sig selv en Art Resultat, som jo i
hvert Fald viser, at han ikke er faldet i højeste Grad af Unaade.

Tyskernes Fanger i danske Fængsler og Lejre skal nu inddeles i tre Grup
per. “Grove Forbrydere” skal i Hold paa 50 føres til Tyskland snarest,
mens “mindre Forbrydere” skal forblive her i Landet indtil videre. Folk,
man savner Beviser imod, skal snarest sættes paa fri Fod, da man lider
under Plads— og Personalemangel. Tyskerne indrømmer, at de har en hel Del
siddende, som de slet ikke har Tid at afhøre.

Afdelingschef Hvass og Læge Henningsen er vendt tilbage fra Rejsen til
Theresienstadt. De betegner Forholdene i Interneringslejren som gode. Jø
derne er endnu ikke sendt paa Tvangsarbejde. Grosserer Willie Levisohn,
som var Medlem af Grosserer-Societetets Komite og Dommer i Sø- og Han
delsrettet, er død i Lejren. Kommunisterne i Stutthof fik de to Danske
ikke Lov at besøge.

Tyskland havde lovet Danmark 30,000 Tons Jern og Staal i April Kvartal.
Vi faar kun Halvdelen. Benzin, Petroleum og Brændselsolie faar vi intet
af i Juli.

Lørdag skulde Vølund afsende en Dieselmotor og to Fræsemaskiner til Fin
land. De var anbragt paa Jernbanevogne, da en Bombe ødelagde Dieselmoto—
ren og beskadigede de to Maskiner. Iøvrigt maa man regne med en Pause i
Sabotagen.

Følgende Episode fra Folkestrejken viser Schalburgfolkenes ~ervøsitet:
Fanger, som i Shellhusets Kælder bevogtedes af Schalburgfo 1k, fik Ordre
til at vende Ansigtet mod Væggen eller til at se ud gennem Vinduet. Fan
gevogterne begrundede det med, at de ikke vilde genkendes og skydes bag
efter.

Stærke Rygter om Genoptagelse af Folkestrejken stammer fra Forhandlinger
i flere Virksomheder, bl.a. B & W, omStrejkegodtgørelse. Dansk Arbejds
giverforening har givet sine Medlemmer Direktiver, og man regner ikke med
Vanskeligheder. Der udbetales Strejkegodtgørelse de fleste Steder, bl.a.
med den Begrundelse, at der ikke har været Funktionærer til Stede, som
kunde lukke Arbejderne ind, hvis de var kommet.

Slagtermester Harald Hansen, som sammen med
skerne, skønt han er en af Byens flittigste
Lægerne har ikke givet Familien meget Haab.
er død endnu, skønt man først ansaa ham for

sin Søn blev skudt ned af Ty—
Værnemagere, er ikke død, men
Heller ikke Negeren MacKenzie
dræbt.
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Paa Grundlag af Oplysninger fra Personer, som har arbejdet med Fabrika
tionen af flyvende Bomber, kan følgende Oplysninger om det nye Vaaben gi
ves: Bomberne fremstilles i tre Størrelser: 1 Meter, 3 Meter og 9 Meter
lange. De i Meters Bomber benyttes af Antiluftskytset. En Jager rapporte
rer indflyvende Maskiners Højde, ogde flyvende Bomber sendes saa til
Vejrs, indstillet til Eksplosion i denne Højde. Alle tre Typer drives ved
koniprimeret Luft, og Motoren hævdes at være paa Størrelse med en Bilmo
tor. I de tô største Typer ligger Sprængstoffet inde i en tysk Cylinder,
fordelt i tre Kugler, som hver for sig er omviklet med Staaltraad, der
skal kunne fjedre i Tilfælde af en Fuldtræffer. Man hævder, at de bedste
Bomber kun kan sættes ud af Spillet, hvis Motoren rammes. Vingerne, der
giver Bomben Udseende omtrent som en Flyvemaskine, er af Letmetal. Folke
vognsfabrikerne hævdes at være Storproducenter, alene Braunschweigfabri
kens Kapacitet opgives til 40 Stk. pr. Dag.

Det i Nr 219/183 omtalte Angreb paa Frihedsraadet hævdes at være Svaret
paa et megetskarpt og noget uovervejet Angreb paa Politikerne, fremført
i “Hjemmefrontens Radio”. Polemik bør utvivlsomt undgaas.

Skaderne i Aarhus anslaas nu til mellem 25 og 50 Millioner Kr. Selv Ty
skerne har opgivet Sabotageteorien, idet en overlevende tysk Officer har
erklæret, at Ekspiosionerne begyndte, efter at man havde tabt en Granat
eller en Kurv med Granater under Losningsarbejdet. Til Kommunehospitalet
i Aarhus er kun indbragt een dræbt Tysker, der identificeredes som en Ge
stapomand. Antallet af dræbte Danskere anslaas til mellem 40 og 50, An
tallet af dræbte Tyskere menes at ligge lidt højere.

Mysteriet omkring den dræbte Kreaturhandler Wilhelmsen, Slagelse - hvis
Bil hævdes beskudt af engelsk Flyver - er endnu ikke løst. Der er rejst
Tvivl om de først fremkomne Oplysninters Rigtighed. Kan nogen give nærme
re Redegørelse, bedes den indsendt. Sagen kan ikke omtales uden nærmere
Undersøgelse.

Gestapo har arresteret Gdr Kaj Wulff, Asserballe ( D.S. ) og eftersøgt
Ungdomskonsulent Tage Albertsen, Tinglev.

En Abonnent meddeler, at Slagtermestersvend Jensen paa Hjørnet af Kron
prinsessegade og Sølvgade og hans Far, som har Forretning i Sølvgade, ik
ke har nazistiske Tilbøjeligheder. Forretningerne ødelagdes under Folke-
strejken. Rygter om Selskabelighed med Tyskere skyldes, ifl, denne Kilde,
en Fru Rasmussen, der har boet Rigensgade 5 th samme Sted som Slagterne.
Hun modtog mange tyske Officerer. En Tilladelse til Handel med Værnemag—
ten er aldrig blevet udnyttet. Tyskere med Mærker ekspederes efter Værne
magtens Ordre. De to Forretningsfolk anmoder om at blive rehabiliteret.

Redaktør Quist, Fyns Tidende, og Redaktør Bakke, Fredericia Avis, er ar
resteret af Gestapo.

Under Foikestrejken sejlede Færgen “0dm” i en Periode med tysk Flag.-
-Til Schalburgfolkenés Bedrifter under Folkestrejken bør føjes Oplysnin
gen om, at de hod Købmand i Gladsaxe rekvirerede for 1000 Kr Spiritus,
som de med Vaaben i I-Iaand tvang ham til at udlevere, Der blev ikke be
talt. Dansk Politi behandlede Sagen.

Handelsministeriets Bekendtgørelse om Indskrænkning af Papirforbruget,
som var ventet l.Juli, er udsat til 15.Juli. I første Omgang fastsættes
en Fælieskvota paa 60 pCt af Forbruget i 1939, gældende for to Maaneder.
Derefter bliver der Kvota for hver enkelt Branche og hver Vare. Man maa
regne med Tal paa betydeligt under 60 pCt.

Der har været Sabotage mod et Bilværksted i Taastrup. En Del ødelagte ty
ske Biler kan ses i Ruinerne.

Udenfor en Villa paa Frederiksberg holdt Lørdag en Gestapobil. Der skul
de foretages en Anholdelse, men Tyskerne fik andet at tænke paa, idet tre
bevæbnede Mænd fra Fortovet dræbte Bilens Chauffør, en Mand ved Navn Back.

Det kom Lørdag Eftermiddag til Ildkamp i Oscar Davidsens Have. 8 unge
Mænd, der spiste Frokost i Haven, havde talt for højrøstet, og en Stikker
ilede til en Telefon. Fire tyske Biler med svært bevæbnede Politisoldater
rullede op paa Aaboulevarden. Danskerne satte sig til Modværge med Pisto
ler, men Modstanden blev slaaet ned, og Mulighed for Flugt var der ikke.

I Sønderjylland har der været Kræfter i Gang for at sælge Sønderjyllands
Højspændingsværk til Tyskerne for at fri Andelshaverne for en Risiko, der
regnes for temmelig stor. En af de ivrigste Agitatorer for Salget har væ
ret den kendte Venstrerigsdagsmand, Jørgen Gram, der ogsaa er kendt for
sin Interesse for høje Hesteeksportpriser (Han er Hesteopdrætter).

ØSTFRONTEN: De tyske Militærmyndigheder har erklæret hele østpreussen for
“rUckwärtiges Heeresgebiet”, og der er truffet Forberedelser til Evakue
ring af alle Kvinder og Børn fra hele Gau østpreussen (Saavidt vides skal
ogsaa Alsace erklæres forrUckw~rtiges Heeresgebiet~) Gadekampene i Vilna
raser stadig for fuld Kraft. Russerne har Nord for Byen slaaet gennem det
tyske Forsvar, og de er paa March mod Litauens Hovedstad, Kaunas. Der
kæmpes baade paa lettisk og litauisk Omraade. De forreste russiske Pa
trul jer er 120-150 km fra østpreussens Grænse. Efter russisk Gennembrud
ved Kovel raser voldsomt Slag langs Bugfloden, den Linje hvorfra Tysker
ne i 1941 aabnede Angrebet paa Sovjet. Bug dækker Lemberg.

VESTFRONTEN: Efter Erobring af Caen er de Allierede nu rykket frem langs
Orne-Floden lige til det Sted, hvor Ordonfloden munder ud i den. Caens
Fald fulgte kun 24 Timer efter, at de britiske og canadisI~e Styrker havde
aabnet Angrebet. Tyskerne maatte mange Steder svømme over~Orne for at
redde sig. Et stort Antal druknede. Den franske Modstandsbevægelse menes
nu at have en halv Million Mand i Vaaben. Tyskerne tager Gidsler. Saale
des er tre franske Biskopper ført til Tyskland. de Gaulle har i Washing
ton erklæret, at inden Udgangen af 1944 vil den sidste Tysker paa fransk
Jord være dræbt eller fordrevet.

NAZISMENS SVANESANG: Som kort omtalt i 219/183 har en engelsk Korrespon
dent i Stockholm haft et Interview med en tysk Pressemand, Oberst og Kor
respondent til “Hamburger Fremdenblatt”. Tyskeren har været paa Besøg i
Finland, og han er paa Tilbagevejen “staaet af” i Stockholm. Han erklæ
rer, at han ikke ønsker at vende tilbage til Tyskland. Interviewet inde
holder en Række sensationelle Oplysninger om de tyske Lederes Forberedel
ser til Nederlaget. Det er gengivet af London Radios European service.
Den tyske Oberst erklærer, at der for Tiden rekrutteres “Desperados” over
hele Tyskland, fanatiske Nazister, som skal søge at redde Nazismen og de
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ledende Nazister efter Nederlaget. Hitler er selv klar over, hvor det bæ- en Nødvendighed for os at yde vort Bidrag til dette det 2O.Aarhundredes
rer hen, og han er besluttet paa at gøre et desperat Forsøg paa at holde Korstog mod Civillisationens og Menneskehedens frygteligste Fjende.
Liv i Partiet i et Tyskland, som besættes af Fjenden. Egnen omkring Ber— SLUT.
chtesgaden og Salzburg forsynes med store Forraad af Fødevarer og Vaaben,
som skjules i Bjergene. Hertil vil de tyske Ledere sammen med de europæ
iske Quislinge trække sig tilbage for ved Hjælp af fanatiske Tilhængere
at holde ud a la Marskal Tito. Hitler vil herved opnaa enten et heroisk
Endeligt eller en Mulighed for at vende tilbage som Napoleon fra Elba,
hvis de Allierede Planer for Efterkrigstiden slaar Fejl, og Jordbunden
paany bliver moden for Nazisme.

DET HEMMELIGE VAA.BEN. I Modstrid med de paa Side 1 gengivne Oplysninger
om, at det hemmelige Vaaben drives ved komprimeret Luft, staar Oplysnin
ger fra den tyske Soldatersender om, at en flyvende Bombe bruger 1100 Li
ter Brændstof for at flyve til England. Man hævder, at det er ødsleri at
bruge dette Propagandavaaben, som ikke tjener noget haandgribeligt mili
tært Formaal. Ifl denne Kilde bruges der hver Dag 165,000 Liter Benzin
om Dagen til “V.l”, eller nok til 140 Panservognes fulde I-ndsats eller
til Transport af 2400 Ammunitionsvogne fra Orleans til Fronten. Trans—
portsystemet ligger næsten stille for Tiden, og Ammunition føres frem med
Hestekøretøjer.

Om “V 2”, der omtaltes i Lørdags, foreligger nu yderligere Oplysninger.
Det synes at dreje sig om beniandede Torpedoer9 og man taler om tyske Tor
pedoryttere, hvilket tyder paa, at Marinesoldater styrer Torpedoerne,
siddende overskrævs. I saa Fald er Vaabnet ikke nyt. Englænderne brugte
det allerede i Fjor under Angreb mod Palermo.

FRANKRIGS BILTRAFIK LAMMET: Med Virkning fra l5.Juii er al Biltrafik i
Frankrig forbudt. Aarsagen er de tyske Brændstofvanskeligheder.

INGEN TYSKE KUL TIL ITALIEN: Alle tyske Kulleverancer til Italien er ble
vet indstillet. Italien er afskrevet som Forsyningsomraade. Kun Værne—
magten for Kul, der sendes via Schweiz, da andre Transportveje er usikre.

SVERIGES SOCIALFORSORG kan nu, ifl. Oplysninger i svensk Radio, modtage
2000 Flygtninge i Døgnet. Forhaabentlig bliver der ikke Brug for dette
Apparat. Der er rejst nok.

CHRISTMAS MØLLER udtalte i London Radio 2/7: De, som har skænket lidt Op
mærksomhed til, hvad jeg har haft at sige i de to lange Aar, jeg har væ
ret herovre, og maaske særligt efter September 1942, vil vide, at vi Dan
ske altid har haft een Linie: Hjemmefronten er den afgørende. Det var paa
Hjemmefronten, det hele beroede og~beror. Jeg startede med at sige, at
Opgaven maa være at forklare og forsvare. Det var nødvendigt og nyttigt
dengang, nu er der ikke mere nogen Grund til Forklaring eller Forsvar.
Den danske Hjemmefront, og først og fremmest Frihedsraadet og dets Arbej
de, har Æren for dette Resultat, og naar vi nu snart er frie Mænd og
Kvinder, vil dette blive godtgjort for alle hjemme, og skal vi i Dag gøre
dansk Status op, ja, saa bliver Resultatet opløftende. Der har været en
lang Vej fra den 9.April over vor Modstands Organisering, over den 23.
Marts 1943, da Folket fredeligt gennem Stemniesedlen viste sit Sindelag,
over den 29.August 1943, da Nejet lød, til i Dag - en lang Vej, men en
Vej, som vil give os en Fremtid, ogsaa fordivi fortsat vil yde vor Ind
sats, ikke tænkende paa vor egen Fremtid, men fordi det simpelthen var
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DANMARKS FRIHEDSRAAD ANERKENDT AF SOVJET: Følgende Communique er 10/7
1944 udsendt af Sovjetregeringen og Danmarks Frihedsraad:

“Danmarks Frihedsraad henvendte sig den l8.April i Aar til Sovjetregerin
gen og foreslog, at der skulde knyttes Forbindelse mellem Sovjetregerin
gen og det kæmpende Danmark. Endvidere anmodede Raadet Sovjetregeringen
om at modtage en Repræsentant for det kæmpende Danmark i Moskva. Et til
svarende ønske er fremsat af Repræsentanter for de frie Danske i London
og Washington. I Frihedsraadets Henvendelse bliver det paapeget, at Dan
marks Afbrydelse af den diplomatiske Forbindelse med Sovjetunionen i 1941
skete mod hele det danske Folks Vilje og under stærkt tysk Tryk. Det blev
yderligere fremhævet, at Tilslutningen til Antikominternpagten ogsaa var
dikteret af Tyskerne og vakte stærk Modvilje i Folkets brede Masse og
fremkaldte de første offentlige Demonstrationer under Besættelsen. Efter
at Regeringen den 29.August 1943 er ophørt at fungere, og efter at Kongen
samtidig er Fange, er Danmarks Frihedsraad det eneste Organ i Danmark,
som frit og uafhængigt kan give Udtryk for Folkets Vilje til Genoptagel
se af venskabelige Forbindelser med Sovjetunionen. Den 23. April svarede
Sovjetregeringen, at den var indforstaaet med at knytte Forbindelse med
Danmarks Frihedsraad og med at modtage en Repræsentant for det kæmpende
Danmark i Moskva, ligesom der allerede findes en Repræsentant for det
kæmpende Danmark i London. Som Befuldmægtiget Repræsentant i Sovjetunio
nen for det kæmpende Danmark og med Rettigheder som Envoye er den i dansk
socialt og kulturelt Liv fremtrædende Personlighed, Thomas Døssing, ud
nævnt efter Beslutning af Danmarks Frihedsraad.”

Paa en Pressekonference i det danske Hus i London i Aftes har Biblioteks
direktør Thomas Døssing udtalt: Forbindelsen mellem Danmark og Sovjetuni
onen har længe været afbrudt, ikke af Sovjetunionen og ikke af det danske
Folk. Ikke alene Frihedsraadet, men ogsaa de frie Danske og England og
USA har bestræbt sig for at genoprette Forbindelsen med Sovjetunionen.
Hr. Døssing udtalte videre, at det vilde blive en særlig stor Opgave for
ham at komme til Rusland, fordi han aldrig for har været der, og ikke
mindst, fordi Opholdet for ham som Socialdemokrat vilde være af særlig
Interesse. Ellers vilde jeg jo ikke kalde mig Socialist, tilføjede han.

Ifl Hjenïnefrontens Radio skal Døssing i Moskva indtage samme Stilling som
Christmas Møller i London. I Udsendelsen erklæredes det, at Sovjetunionen
hermed har anerkendt Danmarks Frihedsraad og den danske Undergrundsbevæ
gelse. Samtidig akkrediteres Døssing officielt som dansk Mrnister og ind
tager dermed ogsaa samme Plads som Minister Reventlow i London. I Udsen
delsen understregedes det, hvor stor Betydning denne Anerkendelse kan
faa, naar Fredskonferencen skal holdes.

Særmelding: Hilsen til Christian, Martha, Gabriele og Hilsen til Else fra
Jens.

Husk de to Minutters Stilheds for de faldne
I Morgen Klokken 12.

Antallet af Dødsofre efter Tyskernes Skydning under Folkestrejken i Ko—
benhavn er nu steget til 96. De sidste tre Ofre er : Bech, Niels Peter,
født -91, Sacogade 82 - Sjulsted, Helge Etlar Christian, født 1918, Danas
Plads 18 — Olsen, Viggo Knud, født 1896, Fasanvej 37 A
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Antallet af Dødsofre for Ekspiosionsulykken i Aarhus er nu opgjort til
33. 181 saaredes lettere, 50 haardt, deraf 10 livsfarligt. Af de fundne
Lig er identificeret: Alfred Sørensen, Vestergade 52.

De 14 endnu savnede er:

Christensen, Aage, Arbejdsmand, Brenstrupvej 227.
Christensen, Carl V. Vagtmand, Kiers Plads 7 V
Frits, Hans Fr. Arbejdsmand, Ivar Huitfeldtsgade 25 St.
Hald, Niels Christensen, Sct Paulsgade 27
Henriksen, Henrik Frederik, Chauffør, Lollandsgade 62 II~
Jørgensen Olaf, Glarmester, Ringkøbingvej 27.
Krogh, Erik Eriksen, Arbejdsmand, H C Andersensvej 45.
Nielsen, Anders Marius, Havnearbejder, Studsgade 15
Nielsen, Christian Hilby, Arbejdsmand, Vestergade 5 III
Nielsen, Hans Herløv, Rodelund, Salten.
Olsen, Aksel Laurits Bevagen, Arbejdsmand, Ny Munkegade 99
Petersen, Niels Peter, Arbejdsmand, Randersvej 30 St.
Scheel, Charles, Vejer, Horsensgade 11
Syreniusbrauer, Alfred Edvard, Arbejdsmand, Munkegade 62 II.

Der findes stadig civilklædte Schalburgfolk i København og unifornieret
Vagt ved Schalburglogen (den skød afsindigt Natten til Søndag, og Bleg
damsvejen er stadig afspærret). Af ög til støder Politiet paa de civil
klædte, naar de begaar deres Forbrydelser. Saaledes truede en Schalburg
mand Lørdag Aften Politifolk med Pistol i Adelgade. Han blev anholdt. En
Kvinde meldte sig som Vidne og kom med i Politibilen. Undervejs stak hun
Schalburgmanden en Pistol i Haanden, men før han kunde skyde, var han at
ter afvæbnet. Samme Aften gik en Schalburgmand i Uniform gennem Strøget,
fulgt af tre civilklædte, der overfaldt enhver, som kom med Bemærkninger.
De anholdtes alle fire.

Natten til Søndag blev der gjort et nyt Forsøg paa at tømme DDPAs Tanke
i Holbæk. Ukendte Mænd hentede en Mand, der tidligere har været Chauffør
ved DDPA, og tvang ham til at prøvet paa at fylde en Tankvogn. Anlæget
var imidlertid belvet moderniseret, siden han havde været ansat der, og
han kunde ikke klare det. Mændene maatte saa nøjes med den Benzin, som
stod paa Dunke. Vidner har forklaret, at de har set en CB-Brandvogn (Per
sonbil) og en graa, gasgeneratordrevet Personvogn, ved Tankanlæget.

Paa Vejle—Grindstedbanen er to Steder eksploderet Forsøgsbomber, mens to
andre ikke Eksploderede. Natten til Lørdag ødelagdes tyske Køretøjer hos
Brdr Larsen i Vejle, og Natten til Søndag ødelagdes i Aalborg en tysk Ca
moufl en ngsmateri el-Fabrik.

Flere af de unge Mænd, som anholdtes og mishandledes under Folkestrejken
i Esbjerg, er endnu ikke løsladt. Det er opklaret, at de Arbejdere fra
Oksbøl-Flyvepladsen, som Tyskerne arresterede i Varde, slet ikke strejke-
de. De stod som sædvanlig om Morgenen og ventede paa Biler, da Værnemag
ten greb ind og splittede “Opløbet”. De obsternasige, d.v.s. de mest ar
bejdsvillige, som ikke straks forsvandt, blev fanget og maatte i flere
Timer staa op mod en Mur. Derefter spærredes de inde paa Kasernen sammen
med Vardeborgere, der havde tilladt sig at gaa paa Gaden (der var intet
Færdselsforbud). Først ud paa Eftermiddagen opdagede Tyskerne Fejltagel
sen.
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Gestapo i Esbjerg er flyttet fra Hotel Hafnia i Skolegade til en Villa
i Stormgade. Marinerne har taget Hotellet i Besiddelse.

ØSTFRONTEN: Foranstaltningerne til at gøre østpreussen til Omraade bag
Fronten gennemføres i voldsomt Tempo. Grænsen til Litauen er blevet spær
ret, og der anlægges store Minefelter. Diger og Broer mineres. 300,000
udenlandske Arbejdere skal sendes fraøstpreussen til det indre Tyskland.
Man frygter, at de skal blive en Trusel, hvis de faar Vaaben fra Luften.
Den russiske Fremrykning mod østpreussen foregaar med uforniindsket Hast.
Landevejen mellem Kaunas og DUnaburg er afskaaret, og Tyskerne har dermed
mistet en vital Etappeforbindelse. Med Erobringen af Slonim 40 km Vest
for Baranovitsche er Russerne naaet længere mod Vest end nogensinde før
under Offensiven. To Panserkiler er rettet mod Riga og Kaunas. Der er
store Vanskeligheder med de tvangsudskrevne Hjælpekorps i Randstaterne.
Korpsenes Medlemmer slutter sig i stort Omfang til Partisanerne og giver
værdifulde Oplysninger. Blandt de talrige Generaler, som har overgivet
sig til Russerne, er General Steinkeller, Chef for Divisionen Feldherren
halle. Samme Steinkeller holdt for et Par Maaneder siden i Berlin en
stærkt citeret Tale, da Divisionen gik til Fronten. Han erklærede, at
denne Division vilde kæmpe til sidste Blodsdraabe for Føreren.

VESTFRONTEN: Den allierede Fremrykning fortsætter, navnlig i Egnen Syd
for Caen, hvor der er oprettet nye Brohoveder hinsides Orne og Odon. Et
Par tyske Divisioner holder stadig Stand i Caens Udkant, men er afskaa
ret. De lider af Ammunitionsmangel, noget som er almindeligt hos Tysker
ne. En tysk Armechef forlangte forleden 150 Tons tunge Granater. Han fik
lovet 80 og modtog 3.

PENGEFLUGT: Hitlers Presse- og Hoffotograf Hoffmann har faaet vekslet en
større Sum i den tyske Rigsbank. Yderligere en halv Million Scweizer
francs er overført til Hoffnianns Konto i en Bank i Geneve.

DEN NY JUGOSLAVISKE PREMIERMINISTER har i sit eget og i Kong Peters Navn
proklameret Marskal Tito som Leder af Landets Kmap for Friheden. Han ad
varer mod falske Patrioter, som direkte eller indirekte tjener Fjenden. I
en Radiotale til det jugoslaviske Folk opfordrede han til Enighed og for
sikrede om, at de allierede Stormagter efter Krigen vil gøre alt, hvad de
formaar, for at hjælpe Jugoslavien. SLUT.
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