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2l.September 1944 INFORMATION NR 286 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 251.
(Afsluttet 20/9 om Natten)

Den officielle Radiomeddelelse om Deportationen af 1700 Politimænd fra
hele Landet dækker over følgende Kendsgerninger: 1680 danske Politirnænd
førtes 19.ds. ombord paa den tyske Damper Kometa, der var ankommet til
Langeliniemolen. I Løbet af Aftenen troede Tyskerne flere Gange, at Molen
eller Frihavnsterrænet blev angrebet, og de skød som besatte. Det lykke
des dem at ramme en tysk Damper i Frihavnsbassinet og det danske Tankskib
“Essodan”. Ialt affyredes ca.500 Skud mod Skibene. Ingen saaredes. I Lø
bet af Aftenen havde man i Havnen fanget en dansk Lods, Bogø Hansen, som
man under Trusel paa Livet tvang ombord paa “Kometa”. I Nattens Mulm og
Mørke maatte han lodse Skibet ned gennem Drogden. Hanblev sat i Land i
Dragør og maatte gaa tilbage til København. De 1680 Politimænd fra Komis
særer til Reservebetjente, væsentligt fra Ordenspolitiet, er alle fra
Storkøbenhavn. I de store Provinsbyer sidder Politiet stadigt interneret,
men man anslaar, at mindst 5000 Politimænd er paa fri Fod og under Jor
den. De betyder øget Kampkraft for den underjordiske Hær, som venter paa
Aktionssignalet.Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de

originale blade, således at ortografien er bevaret, De højere Politi embedsmænd er fortsat i Æresarrest paa Turi sthotel let.
Dog er Vicepolitichef Arthur Dahl i Egenskab af Luftværnschef løsladt,ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejlskrivninger skønt ogsaa det danske Luftværn er ophørt at eksistere. Sammen med Rigs

ogsåergengivetordret. politichefen, Politidirektøren, von Magius etc, sidder Departementsche
ferne Eivind Larsen, Kontorchef Herfeldt og Ekspeditionssekretær Erik An-

Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige dersen fra Justitsministeriet. I Provinsen er næsten al le Pol i timestre
paa fri Fod, adskillige har slet ikke været arresteret. Tyskerne haaberoplysninger vedr, enkelte personers forhold, som det illegale øjensyligt paa at kunne faa dem til at arbejde videre med nyt Mandskab,

Information måtte indeholde. men det skal her med Støtte i en Vedtagelse i Departementschefraadet si
ges:

Redaktionen
Enhver, der fortsætter som Politimand i Danmark, er tysk og ikke dansk
Politimand. Han vil af de illegale Styrker blive behandlet som Stikker.
Straffen er Døden.

Ca 100 Kriminalpolitifolk, især fra den særlige Afdeling, er ført tilbage
til Politigaarden. Man vil dels afhøre dem om illegale Sager og om deres
Andel i Opklaringen af Mord, forøvet af Nazister, og dels prøve paa at
tvinge nogen af dem til at arbejde som Opdagere paa Politistationerne.
Enkelte, deriblandt Kriminalassistent øst, som i sin Tid i~Nervøsitet
dræbte en Frihedskæmper og Faldskærmsmand, er overført til~ Vestre Fæng
sel som Fanger. Blandt Opdagerne paa Politigaarden er bl.a.: Politikom
missær Andst, og antagelig Politikommissær Odmar og Souschef Glud. Des
uden Formanden for Kriminalpolitiet, Holton, og Kriminalbetjentene: Spang
toft. Knud Nielsen, Juul Petersen, Reimann, Hornslet, Hans og 0 Th Ole
sen, Pangø og Magnussen.

Det bekræftes nu, at Begtrup Hansen, Eivind Larsen og Stamm lokkedes i en
Fælde. De mødte til Forhandling paa Dagmarhus Kl. 10,50 og arresteredes
straks. Det var Bovensipen og Pancke, de skulde forhandle med. Samme Bo
vensipen var meget aktiv. Det var ham, som jog Brandvæsenet bort fra den
brændende Ejendom i Amaliegade, saa en kostbar Halv Time gik tabt. En Læ
ge erklærede, at det antagelig har bragt Bovensiepen Tilfredsstillelse at
se paa Ilden.

ISSNO1O5-6069 De danske Politifolk, der maa betragtes som en Art Gidsler, er anbragt i
Trykt iNordiundes Bogtrykkeri Lejren Neuen Gamme, men menes at skulle videre til Stutthofen nær Danzig,

IndbundetafFløistrupsBogbinderi hvor de danske Kommunister sidder. Der bliver Gensynsglæde~ Politifolkene
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træffer i Neuen Ganime de 197 fra Frøslev, deriblandt adskillige Politi
fo 1 k.

‘7( Svenningsen fra Udenrigsministeriet havde~ i Gaar Formiddag en Konference
med Dr.Best, som om Aftenen var ankommet fra Jylland uden at ane noget
om nogetsomhelst. Han spørges overhovedet ikke mere: Han maatte først ha
ve Føling med Berlin. Heller ikke hans Stedfortræder har vidst noget. De
partementscheferne afventede Bests orienterende Føling med Berlin og sam
ledes til nyt Møde i Aftes, men tilsyneladende kom der ikke noget ud af
det. Man ser Tiden an. Det eneste, som staar fast, er, at der ikke mere
bliver dansk Politi af nogen Art. Ministerierne selv synes at ville ar
bejde videre. Endog den danske Del af Censuren fungerer endnu, og den
censurerede i Gaar enkelte Provinsblade, der manifesterede deresdanske
Sindelag ved at udkomme, trods alt For denne Udvikling har Chefen, Kon
torchef Eskelund, dog intet Ansvar, idet han ligger syg.
uGenaabningenu af Politistationerne bestaar i, at en Del ganske ukvali
ficerede danske Nazister sammen med enkelte danske Gestapofolk holder
Vagt og lader Henvendelser, de giver interessere sig for, gaa videre til
Tyskerne, der saa vil opklare Sagerne ved at skyde paa de tilstedeværen
de. Der anvendes dog og saa endnu mere effektive Metoder. Tyskerne paa
staam at der fra Ejendommen Nyhavn 51 er blevet skudt paa dem. Denne Sag
er nu effektivt ordnet. Fire uniformerede Tyskere gennede i Aftes Ejeren

•og hans Hustru ud, lagde Bomber ind i den treetages Ejendom og sprængte
den i Luften. Den eksisterer ikke mere-en effektiv Beskyttelsesforan
staitning imod Gentagelser

Uroligheder i Istedgadekvarteret med Barrikader og Baal ordnede det nye
Politi i Aftes: 1 dræbt, flere saaret, 20 fanget. Dem skal der antagelig
statueres Eksempler paa Detailler senere.

Schalburgkorpset har deltaget i Aktionen mod Politiet, ligesom det i sin
Tid deltog i Jødeforfølgelserne. De røvede bl.a. en Falck-Ambulance, som
de lod sig transportere rundt med i fem Timer, hvorefter de kørte til
Shellhuset. Gestapo stjal her Vognen, men løsloddog Falckfolkene. Det er
givet, at Schalburgkorpset nu skal være “Rygraden” i et nyt Politikorps.
Popp Madsen har forhandlet med Pancke, og han har meddelt Departements
chefraadet, at hele Situationen kan ordnes, blot han bliver Chef for Po
litiet. Han ønskede, at man vilde vise ham Tillid. Den parodiske Situa
tion, at en Chef for en Morderbande med Myndighedernes Velsignelse bli
ver Chef for Politiet, vil dog ikke opstaa. Der er ikke fra dansk Side
givet Popp Madsen noget Svar, Det Svar, han fortjener, skal han nok faa
fra endre end Departementchefraadet.

Nazisterne er indkaldt til et Møde i Odd Fellowpalæet for at drøfte Op
rettelsen af et Rigsting. K B Martinsen taler. Til Mødet ventes Popp Mad
sen, Dommer Junior og Einar Jørgensen.

Standortkommandanturerne i de jydske Byer har opfordret Borgmestrene til
at standse Strejkerne. Borgmestrene har svaret, at de uden Politi intet
kan foretage sig. I Aarhus har Borgmesteren meddelt Kommandanten, at der
efter hans Opfattelse intet er at gøre for de kommunale Myndigheder ud
over at vente, til Befolkningen gaar i Arbejde-d.v.s. at han henviset til
Frihedsraadets Parole~

Tyskerne rømmede den røde Bygning allerede Mandag Eftermiddag, men de har
rodet slemt i flere Kontorer. Fra Politistationerne er foretaget en Række

Tyverier af Penge, Papirer, Uniformsgenstande etc. Eet Sted, i Slagelse,
ryddedes Politistationen af en illegal Gruppe, som havde advaret Politi
et i Tide, Da Politifolkene var gaaet, kom Gruppen Tyskerne i Forkøbet.
Den besatte Politistationen og udleverede fra Vaabenlageret Vaaben til de
af Byens Borgere, som ønskede at forsyne sig. Alt Materiale og Papir af
enhver Art fjernedes. Tyskerne fandt kun Tapetet og de største Møbler med
tomme Skuffer

Der er nu tysk Kontrol ved Færgelejerne og skærpet Kontrol med al Sej-
lands. Fra Holbæk og Næstved er militære Forstærkninger trukkettil Køben
havn. Der er i København “rekvireret” en Del Biler udover den Vognpark,
man har røvet fra Politiet. Saaledes er der taget 6 Lastbiler fra Blad
kompagniet. En Del Politibiler er blevet sikret af illegale Grupper og
vil nu finde anden Anvendelse. Blandt dem er Radiovogne.. .Der er tysk
Vagt ved alle Politiets Bensindepoter. Hele Vesterport skal være rekvi
reret af Tyskerne. De sidste Lejere skal ud inden 6 Dage.

Om Begivenhederne i de enkelte Byer kan meddeles:

Aarhus: Aktionen fandt Sted samtidig med Aktionen i København. Alle Byg
ninger tilhørende Politiet omringedes. Der opstilledes Maskingeværer. Po
litimændene interneredes paa Kasernen j Vester Alle. Den 24 Timers Strej
ke, som skulde afblæses Kl 12, gik umiddelbart over i en nu Proteststrej
ke. Ved 16 Tiden aabnede Tyskerne paa Immervad Ild mod Menneskemængde. To
Aarhusianere saaredes. Mængden stormede “Arbejdsfrontens” Kontor i Bor
gergade, knuste Ruderne og brændte alt Inventar paa Gaden. DNSAPS Kiosk
paa Aaboulevarden og en Kiosk i Klosterporten antændtes og stenedes, Te
lefonforbindelsen med en Række Byer blev hurtigt afbrudt. Jydsk Telefon
oplyste i Gaar, at der strejkedes paa Centralerne i: Kolding, Vejle, Ran
ders, Viborg, Holstebro og Herning. Rigstelefonen fungerede. Heller ikke
med Horsens og Hjørring kunde Telefonforbindelse opnaas.

Aalborg: Politiet fra Aalborg og Nr Sundby er interneret paa den tyske
•Kaserne i Vestre Alle. En Mand, somvildefotograferede internerede, saa
redes af den tyske Vagtpost. Luftværnets Personale er trukket i Civil og
er forsvundet. Dommeren og de to Donimerfuldmægtige i Nr Sundby har sid
det fanget, men er løsladt. Der er total Strejke.

Odense: Den Politimand, som myrdedes udenfor Odense Politistation af de
syngende, forbimarcherende Tyskere, som pludselig stormede~Stationen, var
den kendte Fodboldspiller Børge Rasmussen. Tre Forbipass efende saaredes
under den paafølgende Ildkamp. Før Angrebet besatte Tyskerne Telefoncen
tralen antagelig for at hindre Advarsler. Telefonen var afbrudt i fire-
fem Timer, og derefter strejkede Telefondamerne. De genoptog Arbejdet i
Gaar Morges, men til Gengæld gik Telegrafvæsenets Folk, saa Rigstelefo
nen ikke fungerede. Al Jernbanetrafik paa Fyn er standset. Mens Politiet
i Odense, Faaborg, Assens, og Svendborg er interneret, er Politiet i de
andre fynske Byer kun afvæbnet. I Faaborg omfatter Aktionen mærkværdigt
nok ikke Kriminalpolitiet, som endog har faaet Lov at beholde sine Vaa
ben. Der savnes paa Fyn som andre Steder Oplysninger om, hvordan det er
gaaet Landpolitiet. Man antager, at de fleste Landbetjente har kunnet
bringe sig i Sikkerhed. Der strejkes overalt i de fynske Byer, undtagen
i Bogense, Assens, Faaborg og Marstal. Kabelfabriken i Middelfart er ikke
omfattet af Strejken i Byen.

I Middelfart er ogsaa Banegaard og Posthus besat. Rationeringskortudde
ung maatte afbrydes. Esbjerg havde i Gaar enkelte civilklædte Politifolk
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siddende Vagt paa Stationen, indtil den officielle Meddelelse om Depor
tationen forelaa Saa vidste man, hvad Klokken var slaaet. Luftbeskyttel-.
sestjenesten er blevet kommunal med privat Mandskab, bortset fra Husvag
terne, som skal fortsætte. I Varde har Tyskerne rekvireret mange Lastbi
ler og truet med at tage Falcks Materiel, fordi Falcklederen er forsvun
det. I Tønder har visse lokale Forhandlinger været i Gang. Grænsegendar
meriet er interneret, efter Forlydende i Frøslevlejren. I Aabenraa er Po
litiet hjemsendt. Der strejkes ikke-heller ikke i Sønderborg, Vejle og
Frederikshavn. Derimod meldes fra Haderslev, at Politimesteren er ført
til Kolding, og at Strejken er total. Det samme er Tilfældet i Kolding,
Silkeborg og Hjørring. I Slagelse blev Strejken total i Gaar Middags. By
ens tyskorienterede Politimester har beskyldt Politiassistenten for at
staa bag Rydningen af Politistationen. I Skelskør strejkes, mens der ar
bejdedes i Korsør. I Roskilde har der været mange og lange Forhandlinger.
Politiet gik selv og først Kl 19 kom Tyskerne. Politimesteren afhentedes
paa sin Bopæl, og han og de Politimænd, som var hjemme, afleverede deres
Vaaben. Kl 11 i Gaar meddelte han Styrken, at man burde aflevere Vaabne
ne. Han oplyste, at Tyskerne havde forlangt, at Politiet skulde gaa i Ar
bejde igen om Eftermiddagen(~), men da man ingen Vaaben kunde faa, havde
han afslaaet dette. Han tilraadede Styrken at forholde sig i Ro hjemme~
Der strejkes. Hillerød Politistation blevforladt i Tide. Politimesteren
forhandler. Der foretages Vaabenindsamling() I Næstved er Politimesteren
flygtet, Ordenspolitiet gaaet under Jorden, og Kriminalpolitiet arreste
ret. Der arbejdes i Byen. Frederikssund Politistation staar forladt og
tom i Helsingør er Stationen og Politikasernen i Krogerup besat. Der
strejkes. I Holbæk overtog Tyskerne først Stationen Kl 19. Ingen arreste
redes. I Rings~d strejkes delvis, men Bladene arbejder(~). Kalundborg
strejker helU Politiet i Nykøbing F. forseglede Dørene og gik Tyskerne
kom først 17,30. Politimesteren gav dem Nøglerne. Hanfik at vide, at han
skulde forblive i sit Embede, men han henviste til Radioproklamationen,
som de lokale Tyskere ikke synes at kende. I Stubbekøbing, Nakskov, Mari
bo og Rødby gik til Politiet, i Nysted og Sakskøbing saa det Tiden an..
SEubbekøbing, Rødby og Sakskøbing gik i Strejke, de andre Byer ikke I
Rønne og i Rudkøbing har Brandvæsenet overtaget Politistationerne.

Statsbanestrejken var næsten total i Gaar. Det sidste Tog, som kom fra
København, varet Godstog paa Nordbanen. Det blev paa Holte Station tømt
for Gods og Kreaturer og fyldt med Flygtningen fra København, mest Kvin
der og Børn. Hillerøds Hoteller kunde ikke rumme Skaren, og mange laante
Cykler og fortsatte op til Sommerhuse ved Kysten. Statsbanerne aflyste
derefter regelmæssig Drift overalt. S-Togene kørte ikke. De københavnske
Sporvogne forsøgte at køre ud i Gaar Morges, men Personalet blev truet og
Kørselen hindret, saa den varede ikke mange Minutter. Al Lov og Ret hvi
lede i Hovedstaden i Gaar. Færdelsreglerne respekteredes overhovedet ik
ke, og fulde Folk saas paa Strøget. Paa Gadehjørner holdt Sort Børsgros
sererne Auktion over Tobaksvarer. Den højestbydende fik paa aaben Gade
Varerne udleveret~ Hele den danske Kriselovgivning gaar nu i Spaanerne.
Prisniveauet kan næppe holdes.

Tusinder af Københavnere strømmede Dagen igennem til Amalienborg, hvor
den trætte Politivagt stadigt staar urokkeligt. Gaderne holdtes spærrede
af een Mand, som sagde: Saa~ Saa!, naar Mængden pressede sig for Langt
frem. Politivagten i Kolonnaden bugner af Frugt og Tobaksvarer, Hvert ø
jeblik ser man Folk slaa en af Politimændene paa Skulderen og stikke en
Pakke Cigaretter i hans Lomme. Stikkerne arbejder i Menneskemængden, men

Folk lægger ikke Skjul paa deres Meninger. Vagten paa Amalienborg er nu
Symbolet paa det danske Samfund, som det var, og som det skal blive igen,
naar den “illoyale Del af Politiet”, d.v.s. de helt tilfældige 1680 Mand,
dom havde Formiddagsvagt i Forgaars paa de københavnske Politistationer,
er vendt tilbage fra dén Koncentrationslejr, hvortil de i Gaar ankom “i
bedste Velbefindende”, som den nye Radioavis meddeler. Den oplæses af
Leif Clauson Kaas, en ældre Broder til den kendte Flyver, et sølle for
drukkent Subjekt. Den kasserede Journalist og Manuduktør Harald Henrik
sen, kaldet Rus-Henrik, et lignende, altid beruset, psykopatisk Individ,
er Reservespeaker

Slotsforvalter Schlichtkrulle er alligevel ikke død. Dødsmeldingen var
falsk. Men han er meget haardt saaret. Tyskerne har til Begravelsesvæs
net anmeldt 16 døde Politimænd eller Soldater, alle faldet ved Amalien
borg~ Det bekræftes, at Kampen lededes af Adjudanten, Kaptajn Henningsen.
Tyskerne naaede intet Sted ind paa Pladsen. Efter den første Salve fra
dansk Side flygtede de i Panik, og man sikrede sig deres Haandgranater~
Først, da de havde faaet Forstærkninger, prøvede de igen at trænge ind.
Der blev under Kampen skudt ned i Haven bag Residenspalæet. 20 Børn fra
en beslaglagt Skole var i Fare i et Lokale i Fredericiagade. Lærerinder
ne maatte under Fare snige sig bort med dem. Chefen for Reservepolitika
sernen, Pk.Ubberup, deltog i Kampen sammen med Pa Krogh og Overpolitibe
tjentene Kirkegaard og Johansen og 50 Politibetjente og Reservebetjente.

De danske Dødsofre er:

1) Assistent Hvorslev, Finansministeriet, som ikke gik hurtigt nok ned
ad Trappen til Tilflugtsrum, hvor Ministeriernes Personale bevogtedes.
2) Stabsofficiant A P Larsen, Strindbergsvej 72, Valby, som dræbtes, da
han saa ud fra 4.Sal i Luftværnets Ejendom paa St Annæ Plads. Han var
født 1886.
3)Kemigraf Bergman Lundberg-Hansen, Agertoften 10, født i 1902. Gift.
4) Lagerekspedient Mogens E Bjørnsson, Bredgade 69 A. Født 1920.
5) Toldelev Jørgen Jacobsen, Glamsbjerg Alle, 23.f. 1928.
6) Laboratoriemedhjælper Finn Helmuth Neumann, Taastrup, f.l911. Gift.
7) Poul Magnus Nielsen, Nørregaardsvej 153, Rødovre. F.l9lO. Gift.
8) Fhv Arbejdsmand Harald Arthur Eriksen, Oenlenschlægersgade 28, skudt
ned i Laxegade udfor Nr 5O.F. i 1885.

fra Amalienborg. I Amaliegad4 ser man Puds
Huller i Brolægningen er repareret. Men den
Side - kuriøst nok misforstod man jo ogsaa
har sat sig varige Spor i Amalienborgs Om-

NOTER:

Luftværnet eksisterer for Tiden ikke, selv om der er Vagt paa Kontorerne.
Landsmeldecentralen er lukket. Luftalarmsignal i Gaar Kl 11 i den indre
By var antagelig foraarsaget af nysgerrige Schalburgdrenge. Alarmen er
iøvrigt endnu ikke blæst af.

-Ogsaa den ny Politiskole paa Artillerivek blev taget med List. Tysker
ne kom marcherende med Staalhjelme og Gevær over Skulder. Kolonnen mar
cherede forbi Porten, men pludselig kommanderedes: Mod højre løb~ Skolen
blev stormet. En Del unge Politirnænd reddede sig ud gennem Vinduerne.

- En Politibil med Tyskere torpederede i Gaar •paa Strøget en dansk Ambu
lance. Nogle Soldater saaredes, idet Ambulancen var den stærkeste. De be

Der er 19 saarede, deraf fire
og Mur gennemskudt. De værste
lille Misforstaaelse fra tysk
baade 9.April og 29.August -

gi vel ser.
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gyndte at skyde omkring sig~ De omkringstaaende hjalp Ambulancen paa ret -De Forstærkninger, Tyskerne trak til Byen før Aktionen mod Politiet i
Køl, men da ingen gjorde Mine til at hjælpe Tyskerne, beskød de i Raseri København, var ca 400 Politisoldater, motoriserede og med Haandautomat
Tilskuern& vaaben. Dansk Politi vidste Besked med dette, men kendte ikke Formaalet.

-Eksplosionen hos Sønderjyllands største Handlende, Hundevad i Haderslev, SLUT
var Schalburgtage - naturligvis.

-Mandag og Tirsdag har to tyske Mineudlægningsfartøjer lagt Miner ved 2.
og 3. Revle udfor Sæby. Et afdem løb paa en af sine egne Miner og maatte
i synkende Tilstand slæbes ind til Frederikshavn.

-Under en tysk Øvelse paa Sandbygaards Marker eksploderede en Bombe med
et voldsomt Brag. Antallet er Ofre er ukendt.

Tyskerne foretog i Gaar en Razzia i Prinsesse Charlottesgade paa Nørre
bro. Der blev skudt ret kraftigt. Resultatet ukendt.

—Sabotagen fortsættes. Natten til 20.ds. er Jernbanelinjen afbrudt mellem
Bredebro og Tønder og flere Steder mellem Tønder og Ribe og Tønder og
Tinglev. En stor Mast til Stærkstrømsnettet i Poulsker paa Bornholm er
knækket ved Sprængning. Værnemageren L P Rasmussen, Østergade 11, Nykø
bing F, har faaet en Bombe i sin Butik, men der anrettedes alt for megen
Glasskade i Naboejendomme. Sten er nemmere. Tre tyske Biler er sprængt
paa Shellstationen i Frederikshavn. Indehaveren, som kom løbende efter
første Eksplosion, slyngedes tværs over Gaardspladsen af Eksplosion Nr
2, men slap uskadt. Derrs Bilfabrik i Silkeborg, som arbejder for Tysker
ne, er beskadiget ved Sabotage.

-Sverige har udstedt Forbud imod, at danske Statsborgere forlader Landet
uden særlig Tilladelse. Lignende Forbud gælder som bekendt allerede for
Nordmænd.

—“Speakeren” Leif Clausson Kaas bor Genforeningsplads 27.

-Tilførslerne af Mælk er kommet planmæssigt Tirsdag, men i Gaar kom der
meget lidt. Der er 155 Kreaturer og 33 Kalve paa Kvægtorvet, og de slag
tes i Dag Kreaturkommissionærerne har opfordret deres Forbindelser paa
Sjælland til at indsende saa mange Kreaturer som muligt i de kommende Da
ge. Det meste Oksekød kommer fra Jylland, og man vil antagelig give alle
Slagtere, baade en gros og detail, Dobbeltration i de jydske Byer for at
faa mere Kød fram til København. Flæsk og Kød skal antagelig ikke mere
sendes for Afsenderens Regning og Risiko. Ogsaa det vil hjælpe. Der er
Kød nok ude omkring, det er kun Transporterne, der svigter, fordi Tysker
ne bruger Godstogene. Rygter om, at Landmændene sælger deres Dyr nu for
at være sikre paa Krigspriser, har ikke noget paa sig. Der er normalt
stort Udbud i den Periode, da Dyrerne “bindes ind”, d.v.s. skal i Stald.
Græsningen har været god i Aar. Besætningerne er i Dag større end paa no
get tidligere Tidspunkt under Krigen.

-Blandt de senest anholdte er Formanden for Social-Demokratens Ekspedi
tionspersonales Klub, som arresteredes i Hostrups Have 46. Det var ham,
der som omtalt fik et Skud i Armen. Hans Mor vilde forbinde ham, men blev
skubbet bort af en Tysker, som hun gav to smældende Lussinger. Saa fik
hun Lov

-Det har vakt Munterhed, at den tyske Radio i Danmark i Middags indlede-
de Koncerten med “Banditenstreiche”....
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Arbejdet i Storkøbenhavn gik normalt i Gang i Morges, som forudset af al
le kyndige, der var klare over, at Frihedsraadets Parole vilde blive ef
terlevet. Fortsat Strejke vilde betyde Kaos. Nazikredse søgte ved falske
Opraab at forlænge Strejken, og da man i Istedgade lukkede Butiker og en
kelte Steder, bl.a. i Trekroner, lukkede Fabriker, truede de samme Nazi
ster i den “danske” Radio med Repressa1ier~ Underhaanden har man ladet
forstaa, at Strejken vil blive mødt med de allerskarpeste Forholdsregler.
Herved skal forstaas, at lukkede Butiker vil blive sprængt i Luften og
alt Personale paa strejkende Fabriker vil blive skudt eller deporteret
naturligvis ikke overalt, men “eksempelvis”~ I Odense, hvor Strejkerne
ikke er afblæst, er der dekreteret Undtagelsestilstand med Spærretid fra
20 til 6 (enkelte Kilder oplyser: 18 til 6). Tyskerne har besat Gas, Vand
og Elektricitetsværker, men det er uklart, om der er lukket for Tilfør
slerneMan vil afæske alle Kommunens og Statens Embedsmænd Loyalitetser
klæringer. Til disseErklæringer, der kan blive forelagt ogsaa i andre By
er, tilkommer det Frihedsraadet at tage Stilling, men rent privat vil vi
mene, at man egentlig burde sabotere hele Ordningen ved at tilraade, at
Embedsmænd, som ikkei deres Gerning kan gaa Tyskernes Ærinde, at skrive
under og bryde sig fejl om Underskriften~ Det er tysk Metode, men den er
effektiv, og det er Loyalitetserklærin~en overfor Danmark, som gælder
For Politiets Vedkommende kan der derimod under ingen Omstændigheder være
Tale om fortsat Tjeneste, det vil, som allerede een Gang sagt, blive Stik
kervirksomhed og maa straffes derefter.

Departementscheferne har holdt Møde det meste af Dagen. De synes at tælle
paa Knapperne, om de skal blive eller gaa. Ministeriernes Personale mød
te. Politigaardens Kontorpersonale mødte til Dels ogsaa(), og der var
Parole for alle overlevende i den runde Gaard i Dag. Den løsladte Luft
værnschef, Arthur Dahl, var tvunget til at overvære den. Personalet op
fordredes til at møde i Morgen til Arbejde. Det bær følge Politirnændenes
Eksempel: gaa under Jorden. Der bør ikke tages økonomiske Hensyn. Den Si
de af Sagen klares nok.

De Samvirkendes Dementi af Rygterne og Strejke virkede godt. En af Grun
dene til Vanskelighederne var, at Tyskerne i Nat besatte B & W paa Refs
haleøen. Det begrundes med, at Sabotagevagterne var gaaet og havde ladet
Portene staa. (Rygter om Sabotage paa endnu en Hansabaad er ikke bekræf
tede). Tyskerne trak sig dog frivilligt tilbage.

Rigsadvokaten holdt en Række Møder med Anklagemyndighedens Repræsentan
ter, og man staar paa det Standpunkt, at hele Grundlaget for Anklagemyn
dighedens Arbejde er faldet bort. Landsret og Byret har standset Behand
lingen af alle kriminelle Sager og fortsætter kun med civile. Politiret
terne løslod i Gaar alle smaa Tyveknægte. Der er jo alligevel ikke Lov og
Ret i dette Land. Tyskernes Politigerning er som ventet helt idiotisk. I
Gaar Eftermiddag klarede de en Sort Børssag ved at beskyde et Opløb, der
havde dannet sig om en Cigaretauktionarius ved Vesterport. Folk maatte
kaste sig i Rendestenen for at redde Livet. Man arresterede ingen. Lidt
senere forfulgte Mængden en bevæbnet Stikker gennem Reventlowsgade. Han
undslap gennem Hovedbanegaarden. Det er Danmark af i Dag, under den tyske
Orden. I Istedgade er Cyklister blevet beskudt, fordi de kørte for langt
til venstre Istedgade er i det hele taget stadig et Centrum for Mod
stand. Man fastholder Parolen fra Folkestrejken: Frankrig kan overgive
sig, Holland kan overgive sig, hele Europa kan overgive sig-Saxogade og
Istedgade overgiver sig aldrig~ Den Mand, der blev dræbt af Tyskerne i
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Aftes, var en ældre Jord- og Betonarbejder Eli Sørensen. Paa det Sted,
hvor han faldt-Saxogadehjørnet-dannedes af Brosten et Kors, som blomster
smykkedes. I~’1ed Kridt fik han følgende Gravskrift paa Fortovet: Her dræb
te de tyske Lystmordere Eli Sørensen.... I Nattens Løb foretog Tyskerne
enkelte Razziaee, hvorunder man dog ikke sprængte Bygninger i Luften
(jvfr. Nyhavnepisoden, hvorunder 2 Mennesker saaredes og et helt Hus ud
slettedes) Der kastedes sine Steder Haandgranater, og der blev skudt paa
Vesterbro, Frederiksberg og Nørrebro. I Nattens Løb var der flere Tyveri
er end nogensinde før i Byens Historie. En Del Cykletyverier etc blev be
gaaet af det tyske Politi og dets Hjælpere. Voldtægtsforsøg fra Politi-
folks Side er ogsaa forefaldet. Blandt Tyverierne kan nævnes en fuldstæn
dig Udplyndring af Restaurant “Vingaardens” Lager.

Politigerningen synes at skulle overtages af ca 1000 Schalburgfolk og 200
Sommerfolk. De ved ikke, hvad de gaar ind til~ De nazistiske Politifolk
skal spille en ledende Rolle. De har alle deltaget i Aktionen imod deres
Kammerater. I Stormen paa Frederiksberg Politistation deltog saaledes Po
litibetjent Schilling Sørensen, Frederiksberg, i tysk Uniform. Paa Valby
Politistation dræbtes Politiassistent Højvang i sin Stol. Tyskerne lod
Liget sidde. Kort før, Fangerne førtes bort, fik de Lov at bære deres dø
de Politiassistent ud til en Vogn. Røde Kors har modtaget Meddelelse om,
at der endnu er interneret Politifolk i Danmark, og at de muligt skal
forblive internerede her. Flere Politimestre har vist ganske hovedløs Op
træden. Politimester Lassen, Hillerød, er forsvundet efter at have afle
veret de indsamlede Vaaben, 23 Pistoler, til Tyskerne. Politimester Ove
Jensen, Slagelse, har søgt Beskyttelse hos Tyskerne.

De københavnske Politistationer bestormedes med falske Alarmer. Ogsaa Ra
dioavisen, der fortsat er Abonnent paa Ritzaus Bureau(~), faar falske
Meddelelser. Den har i Dag faaet toEfterlysninger, som den har afvist,
idet Tyskerne fandt ud af, at det var Kodemeldinger. Brandvæsenet faar
ogsaa falske Alarmer, men de synes at være af en anden Kategori, nærmest
Drengestreger. Tyskerne har forlangt at modtage alle Alarmmeldinger til
Brandvæsenet. Man kan altsaa end ikke tilkalde en Ambulance uden at risi
kere, at Tyskerne kommer. Under en Selvantændelse i Brunkul paa Luftmari
nestationen arresterede Tyskerne en gammel Mand og en Pladsforvalter hos
B & W og anklagede dem for Sabotage. De løslodes dog.

Som Følge af Tyskernes Politiarbejde indlagdes i sidste Døgn 15 paa Kø
benhavns Hospitaler, deraf i død, og i Nat 2, deraf een død. Siden Aktio
nen mod Politiet indledtes, har Hospitalerne modtaget 9 Lig og 51 Saare
de, men en Del er ført til Nyelandsvej og er udenfor Statistiken. I Rui
nerne af det Hus, Tyskerne brændte af i Amaliegade, har man fundet et
helt forkullet Lig. Det er en Mand fra Skibsmæglerfirmaet Bruhn, Navn
endnu ukendt. Han er fundet af en CBU-Kolonne. Disse Kolonner er instru
eret om at fortsætte efter dansk Myndigheds Befalinger. Husvagterne skal
ogsaa fortsætte.

Schalburgkorpset har søgt at sabotere, undskyld, schalburgtere, Levneds
middeltilførsler til Storbyen. Saaledes har de stoppet en Del Mælketil
førsler og dirigeret Vognene tilbage, øjensynligt for at chikanere. Baa
de de og alle andre Nazister optræder nu, som om de havde Magten i Dan
mark, Et Eksempel paa, at de ikke gør Persons Anseelse, har man fra Bleg—
damsvejen, hvor Stiftarntmand Haugen Johansen under Aktionen mod Politiet
blev holdt op og fik sine Legitimationspapirerslaaet ud af Haanden. Han
maatte staa med oprakte Arme lige som alle andre, men har er dog ikke de
porteret.

Politimesterforeningens Formand, Politimester Seidenfaden, Nordre Birk,
er ikke fanget. Kriminalassistent H C Andersen heller ikke. Politiinspek
tør Mellerup og Kystpolitiets Chef, Politiinspektør Holten, har Tyskerne
heller ikke faaet fat i. En Mængde Politifolk har faaet Føling med hver
andre. Antallet af civile Nazister, som var smuglet ind paa Politigaarden
før Stormen, anslaas nu til 60. De 105 Opdagere holdes stadigt som Fan
ger. De har faaet Lov at telefonere til deres Koner. Formaalet med deres
Ophold paa Politigaarden staar ikke klart. Luftværnschefen, den tyske,
har protesteret imod hele Aktionen, der har ødelagt hele Luftværnstjene
sten i Danmark.

Forud for Aktionen havde Tyskerneunderrettet det danske Politi om, at de
vilde foretage øvelser. Afmarchen fra Sheilhuset og fra Kasernerne vakte
derfor ikke Opmærksomhed.

I en Kirke i Vejle har Tyskerne fundet 93 Geværer og over 9000 Patroner.

Der strejkes endnu i Roskilde og i Vordingborg.

Der kan ventes en Proklamation fra Danmarks Frihedsraad i Morgen.

SIDSTE: De lokale tyske Kommandosteder har protesteret mod PanckesAktion
og henvist til, at Tyskerne ikke selv ~an bestride Luftværnsopgaverne.
General der Luftwaffe, von Schwabedissem jar bedt Luftværnet i Aarhus
fungere videre. Best har, da man foreholdt man Risikoen for Kaos, svaret,
at det blev værst for Danskerne, Tyskerne skulde nok holde deres Ting i
GangHan vil dog hos Ribbentrop i Berlin søge at udvirke, at Pancke ikke
gaar videre. Departementscheferne har definitivt afvist tysk Forslag om
Oprettelse af et nyt Politi under tysk Ledelse eller et Politi, bestaa
ende af de tilbageværendePolitistyrker plus Nazikorpsene under en dansk
Leder, som Danskere og Tyskere kan enes om. Popp Madsen har faaet at vi
de, at hans Kandidatur er ganske og aldeles udelukket~ Departementsche
derne er i Tvivl om, hvorvidt de bør gaa, idet Administrationen af danske
Anliggender maa fortsætte, evt med en Slags dans Politi til at tage sig
af Gadefærdsel,.Hundetegn o.s.v., men dette er et farligt Kompromis. Man
er indforstaaet med, at alt Samarbejde med Tyskerne maa ophøre, men me
ner, at visse Forhandlinger vanskeligt kan undgaas (Levnedsmidler til de
1700 o.s.v.) Man frygter, at Tyskerne kan naa videre med Staben af Kon
torchefer med uensartet Indstilling. Man frygter ogsaa en Tjenestemands
strejkes Konsekvënser.

Det hævdes paa Kompetent Sted, at hele Aalborgs Politi minùs Politimester
Bach, er ført til Tyskland.

De engelske Fortropper er nu naaet over paa højre Rhinbred i Nærheden af
Nijmegen med direkte Indfaldsvej til Rhurdistriktet. Nye Faldskærmsstyr
ker har ved Utrecht afskaaret 45,000 Tyskere, saa de kun har en smal Kor
ridor til Zuidersøen tilbage. Distriktet bag Vestvolden bombarderes Dag
og Nat og har intet Luftværn mere. Alle er kommanderet til Befæstnings
arbejde. Hele MUnchen-Gladbach er eet Flammehav. I Titusindvis af Famili
er i Duisburg, Dortmund, Gelsenkirchen etc har faaet de blaa Evekuerings
breve, som blot betyder, at man skal ud i det uvisse. Mændene skal blive.
I øst er hele den tyske Front i Balticum ved at bryde sammen. Russerne
er trængt over Weichsel ind i selve Warszawa.

Fraunführer Struwe i Kiel har opfordret det smørproducerende Landbrug i
Holsten til at levere mere, da de danske Tilførsler paa Grund af Urolig
heder i Danmark er formindsket katastrofalt. . . .Det gaar især ud over Ham
burg.
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DANMARKS FRIHEDSRAAD er nu eneste Myndighed i Danmark. Departementsche
ferne træder tilbage som Protest mod de tyske Overgreb, og Kontorerne
fungerer selvstændigt videre, saaledes at de enkelte Ministeriers Admi
nistrationsomraader blive passet. Det kommunale Selvstyre vil i Praksis
blive mere udpræget end før, saaledes bliver Luftværn, Vagtordning etc
sikkert mange Steder rent kommunale Foreteelser. Man mener, at Kommuner
ne vil anskaffe private Vægterkorps, som det allerede er sket i Kolding.
Vagtselskaberne faar ogsaa nye Opgaver. Skønt det klartogutvetydeigt
staar fast, at man ikke kan tolerere nogen Sammenbianding af dansk og
tysk Politi (Tyskerne fastholder Kravet om Popp Madsen som Po1itichef~),
har Hovedløse Politimestre og forræderiske Politifolk i forskellige Gra
der alligeviel indladt sig i lokale Forhandlinger. Det synes at være Ty
skernes Mening at tvinge Kriminalpolitiet til at arbejde videre med andre
end politiske Sager. Saavidt man udefra kan bedømme det, sidder nu hele
det københavnske Opdagelsespoliti paa Politigaarden som Fanger, tvunget
til at udføre i hvert Fald noget Arbejde med de løbende kriminelle Sager.
Eivind Larsen, Begtrup-Hansen, Stamm, ca 10 Politimestre, adskillige Po
litifuidmægtige og Chefen for 3.Kontor,Herfelt, holdes stadigt i “Ehren
haft”. Derimod er Eksp. sekr. Erik Andersen blevet løsladt Onsdag Efter
middag. Alt Personale i Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender
er arresteret. De øvrige Kriminalpolitifolk færdes frit inde i Politi
gaarden, men kan kun komme udenfor, ledsaget af to bevæbnede Mænd, De er
at betragte som Fanger, og det er uretfærdigt at lade deres Familie lide
for, at de “arbejder”, som det allerede er sket. Københavns Opdagelses
politi bestaar for de 99 pCts Vedkommende af gode danske Mænd, der ikke
gaar i tysk Tjeneste. Men hvad man gør med Maskinpistol i Ryggen, er en
Sag for sig. Det tilkomnier i hvert Fald ikke Hr Hvemsomheist at sætte sig
til Dommer over det. Som Eksempel paa, hvad man kan opleve af Forræderi
skal nævnes, at Politiassistent A P Larsen, Ringsted, der forlængst bur
de være afskediget paa Grund af Drukkenskab, Onsdag Morgen modtog SS og
Schalburgkorpsets Repræsentanter paa Politistationen med Haandslag og
ønske om et godt Samarbejde. Flere Steder synes i det hele taget Overord
nede og ældre Folk at være indstillet paa at fortsætte som Politifolk,
mens de yngre hævder, at man ikke kan arbejde, naar ens Kammerater sidder
i Frøslevlejren eller i tysk Koncentrationslejr.

Endnu et Offer for Aktionen kendes nu. Det er Reservepolitibetjent Robert
Hansen, Aalborg, som dræbtes paa Politikasernen, da han g~eb efter sin
Pistol. Ca 60 Politifolk fra Aalborg er ført til Frøs1ev,~’blandt dem Po
litikommissær Rostbøll, Politikommissær Viktor Nielsen og alle Fuldmægti
gene. Politimester Bach, der er paa fri Fod, er gaaet ind i Røde Kors Ar
bejde. Ogsaa de odenseanske Politifolk sidder i Frøslev. I mange mindre
Byer er alt Politi paa fri Fod, men afvæbnet. Enhver, der kender Politi
folk, bør meddele dem følgende:

Det kan fra absolut paalidelig Kilde erklæres, at Politiorganisationerne
og Administrationen i Danmark, absolut ikke vil tolerere, at danske Poli
timænd gaar ind i et nyt Politi med Tyskere og Schalburgfolk. Enhver, som
gør det, vil blive udstødt af sin Organisation og afskediget efter Kri
gen. Hertil kommer, at de illegale Grupper vil behandle vedkommende som
Stikker og give ham en Stikkers Løn. (Undtagen er ene de Politimænd, der
er. Fanger nu og handler under Tvang( Den Politimand, som er paa fri Fod,
skal forblive under Jorden her i Landet, til der atter kaldes paa ham.
Han skal søge Tilslutning til andre Politimænd, og Grupperne vil efter
haanden fra Ledere, de kender og stoler paa, modtage Instrukser, ligesom
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der vil blive sørget for Lønudbetaling. Man skal gemme sine Vaaben og sin
Uniform et sikkert Sted. Saa store Dele som muligt af dansk Politi skal
bevares intakt, saa det kan varetage politimæssige Opgaver snarest efter
Invasion eller Befrielse paa anden Maade. Enhver, som handler anderledes,
er Forræder og maa vide, hvad der venter ham.

10 Politifuldmægtige fra Krisepolitiet ere efter Forhandlinger i Deporta
tionsskibet blevet frigivet, da de jo egentlig ikke tilhører Politiet.
Krisepolitiets Chef, Agdal, er paa fri Fod. Sundhedspolitiet glemte Ty
skerne helt Det er muligtder paa dette ganske specielle Omraade kan træf
fes en Særordning. En ældre Opdager, hvis Navn desværre ikke kendes, er
død af Chock ombord paa Skibet. Mandskabet i Politiets Vagtstur i Dommer-
vagten med Kriminalassistent A Christensen i Spidsen færdes frit inde i
Politigaarden, men Dommerne ved ikke hvad de skal stille op med Anholdte.
For Tiden menes det, at de danske Dommere studerer Folkerettens Bestem
melser om Civilbefolkningens Beskyttelse og dens Rettigheder.

Københavns Befolkning søger selv at haandhæve Loven. Efter de første kao
tiske Dage gaar Færdselen gnidningsfrit uden Ledelse eller Opsigt. Folk
er endda usædvanligt hensynsfulde. Tyve, som opdages~, straffes paa Ste
det. En Mand, som i Morges røvede et Radioapparat fra en Kvinde paa Gl.
Kongevej, slæbtes ind i Radiobutiken, fik sine Bukser knappet ned og gen
nemprygledes skaanselsløst an en med en solid Kæp bevæbnet Skraldemand
med gode Armmuskler. Han kunde knap slæbe sig bort. Det tyske Politi til
kalder man ikke

Men naturligvis kan det ikke undgaas, at Lovløsheden breder sig. Der er
Røvere med og uden Uniform baade udenfor Politistationerne og inden i
dem. Det nye Politis Arbejde er helt parodisk. I Politiets Radio under
holder de Herrer sig om, hvornaar Fanden de faaren Bajer og om Adresser
paa gode Ludere: Talrige Cigarforretninger og Vinlagre er plyndret, og
Ejerne aner ikke deres levende Raad. Efter tre Plyndringer slog en Cigar-
handler paa Østerbro Alarm til Politistationen i Rosenvænget. Der ankom
15 uniformerede Tyskere, som stillede sig op og affyrede en Salve i Luf
ten udenfor Butiken, hvorpaa de kørte igen. En Mand, som Onsdag Aften
vilde anmelde et Tyveri paa Antonigades Politistation blev henvist til
Dagmarhus, hvor Vagten imidlertid truede med at skyde, hvis han kom næ
Han gik saa til Politigaarden, hvor Vagten skød efter ham. Med Nød og
Næppe reddede han Livet.... Sort Børs Handelen florerer i alle Landets
Byer. Varerne er overalt blevet noget billigere, idet “Faretillæget” er
faldet bort. I Aarhus handledes i Gaar under et stort Skilt “Den sorte
Børs”. Hër solgtes bl.a. Bildæk til 3000 Kr. De nye Ejere trillede dem
ned ad Gaden efter Handelen. Det eneste, det nye Politi kan hitte ud af,
er Razziaer, Bl.a. bruger man baade i København og i de store Provinsby—
er at fange Klynger af unge Mennesker eller at tømme Kaffebarerne. Fan
gerne kropsvisiteres og afhøres, og de arbejdsløse iblandt dem tvangseks
porteres til Befæstningsarbeiderne i Jylland: I Aalborg har man haft saa
danne Fanger siddende i en Bunker, indtil de kunde eksporteres. Familier
ne underrettes ikke-de unge Mennesker er simpelthen forsvundne Det ene
ste Lyspunkt er, at en Del Sort Børs Folk er gaaet samme Vej. Ca 74 er
anholdt.

Andre Resultater af detnye Politis Arbejde er bl.a. følgende Begivenhe
der: Maskinarbejder Aage Glud saaret i Laaret af Skud i Prinsesse Char
lottesgade. Arbejdsmand Sørensen, Dybbølsgade 25, skudt i Hovedet paa
Enghave Plads, Fru V. Nielsen, Johan Kellersvej 48, ramt i Underlivet af

Skud samme Sted. Frk Jytte Lorentzen saaret paa Gasværksvej, Arne Niel
sen, Holbergsgade 26, saaret i Landemærket, Carlo Hansen, Aarhus, saaret
i Istedgade, Erik Jensen, Flensborggade 61, saaret udenfor Ejendommen,
Hans Hansen, Saxogade 25, saaret paa Vesterbrogade, Sømand C Hansen fra
“Fejø” ramt i Hovedet af Skud i Kvæsthusgade, Johansen, Saxogade 70, ramt
af Skud i Brystet, to Kvinder og en Mand saaret paa Hjørnet af Godthaabs—
vejen og Falkonerallen, under Razzia i Den gule Kaffebar, Trommesalen
Grosserer Olsen, Revalsgade 11, ramt i Underlivet, C Torning, Willemoes
gade 56, ramt i Benet og en ukendt Mand ramt i Hovedet.

Om Episoderne i Provinsen kan yderligere oplyses, aj Tyskerne i Aarhus
anvendte forskellige Metoder. Dels kom de syngende, dels kom de med Ca
mouflerede Staalhjelme, som om de skulde til Øvelse I flere Byer har Po
litifolk meldt sig frivilligt for at dele deres Kammeraters Skæbne-hero
isk, men ikke anbefalelsesværdigt. Det er ikke Martyrer, vi har Brug for
nu, men Folk, som kan bruge Vaaben. Politiet i Aarhus skar Kablet til
Luftværnssirenerne over, saa Tyskerne ikke kunde bruge dem. Radioens Med
delelse om, at der var frigivet Politifolk i Aarhus dækker over den Kends
gerning, at man frigav en Mand, der har kunstig Tarmaabning.. . .Man har o
veralt brugt det Trick at fortælle den ene Politistyrker, at den anden
var gaaet i Arbejde. Saaledes troede man i Aarhus, at der arbejdedes i
Aalborg (Hvorfor Tyskerne først udrydd~r Politiet og saa vil have det i
Arbejde, maa man spørge Berlin o,). Politifuldmægtig Fru Berleme-Nix i
Aarhus blev løsladt. Tre nazistiske Kriminalbetjente løslodes straks. De
to Navne kendes her - Kriminalassistent Fomsgaard og Kriminalbetjent
Vestberg Nielsen. I Aalborg indkvarteredes Politifolkene i snavsede Ba—
rakker. De fik kun tynd Suppe at spise. Den saarede Filmsfotograf i Aal
borg var Købmand Jess Jessen. Der blev efter Aktionen skudt meget paa
Aalborgs Gader og mange blev slaaet ned med de bare Næver af tyske Solda
ter. Kriminalpolitiet er senere løsladt mod at love at genoptage Arbej
det, naar Forholdene maatte tillade det - hvad de nok mente at kunne lo
ve

Der har ogsaa været strejket totalt paa Bornholm, skønt Nazisterne prøve
de at ødelægge Strejken med falske Opraab fra “Bornholms Frihedsraad”,
hvad det nu er for en Institution: Stikkeren Hammeken, der saalænge har
været forsvundet fra København, var aktiv i Rønne. Politiet afleverede
flere Steder selv Pistolerne, da der blev truet med Dødsstraf.

I Odense og i Varde er der stadig lukket for Lys, Gas og Va~d.

Foruden nazistiske Politielementer har ogsaa tyske Statsborgere deltaget
i Aktionerne mod Politiet. Det meddeles saaledes fra hidtil absolut før
steklasses Kilde at Direktør J A Pfingstl fra “Kores”, som en illegal
Gruppe fornylig~ ønskede renset i INF-NN, gik i Spidsen for Tyskerne under
Stormen paa Svendsgades Politistation. Dette bedes nøje undersøgt. Er det
rigtigt, saa

Da Popp Madsen henvendte sig til Svenningsen, ringede han først fra Gene
ral Panckes Kontor Henvendelsen gik ud paa, at han kunde standse Begi
venhederne, hvis han fik baade Eyvind Larsens og Begtrup Hansens Embeder.
Man svarede: Naa Vil De ikke ogsaa have Kongens, Hr Popp?

-Kaptajn Schlichtkrull blev ifl. Øjenvidneberetninger saaret, da han uden
Vaaben og med oprakte Hænder gik Tyskerne i Møde i sin Egenskab af Slots
forvalter. Staaende med Hænderne over Hovedet blev han nedskudt. Han sag
de, før han mistede Bevidstheden: Nu skal der kænipes
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-Ved Besættelsen af Studenterforeningen anholdtes 3-4 Studenter, deri
blandt en Søn af Kommandørkaptajn Hammerich, og altsaa en Broder til den
forleden dræbte.

-Det hævdes, at Tyskerne nu bruger Standretsprincipper i København, og at
to Indbrudstyve i Istedgade i Nat blev dræbt foran den Forretning, i hvil
ken de brød ind. Man maa for os gerne skyde Indbrudstyve, men Princippet
er jo ret farligt. Episoden skal være iagttaget af paalidelige Folk, men
vi kan endnu ikke garantere for, at den virkelig har fundet Sted.

-En Schalburgmand gik Tirsdag ned af Nørrebrogade, rygende en Cigaret.
Med Mellemrum affyrede han en Række Skud, hvorefter han rygende gik vide
re - Arrestanter føres undertiden til Fods gennem Københavns Gader med
Hænderne foldede bag Nakken. For at kvikke dem op, skydes der af og til
hen over deres Hoveder.

-Radiopaven Lohmann synes fjernet. Gestapo selv har med to dansktalende
SS Folk i Spidsen overtaget hele Radiohuset (Den ene af SSerne er den
noksom berygtede Bjørnsson, Islænderenfra Germanische Leitstelle). Pres
sens Radioavis’ Medarbejdere er i Sikkerhed. Det er ikke Krenchel, man
hører i “Radioavisen”, men som nævnt Leif Clauson Kaas plus muligvis Dah
lerup Koch fra Metro Press.

-20 Telefonstænger ved Solrød væltede i Gaar. Tysk Ledning afbrudt.

-Tyskerne er begyndt at rekvirere Personbiler i Provinsen. I Esbjerg har
de taget en Mængde Biler fra Bilforhandlerne og Rutebiler~ paa Rutebilsta
tionen. Konfiskerede Bildæk, Tobaksvarer etc paa Politistationerne tages
ogsaa af Tyskerne. CB-Unifornier med Tilbehør beslaglægges ligeledes,
skønt de tyske Luftværnsmyndigheder stadigvæk protesterer.

-Det svenske Politiforbunds Bestyrelse har i Anledning af Begivenhederne
i Danmark protesteret. Man erklærer, at man er oprørt over de Metoder,
der er bragt i Anvendelse, og spørger, om Tiden ikke er inde for svenske
Myndigheder til at gribe ind overfor disse Forhold.

-Nu er Ingeniør Schmidts nye Fabrik i Trøjborg ved Aarhus ogsaa ødelagt
ved Sabotage. Der skal have været en mindre Eksplosion paa et af Gestapo
Kollegierne ved Aarhus Universitet.

-Københavns Universitet var lukket en kort Tid i Gaar Formiddag, men er
atter aabnet. Man frygter Aktion mod Studenterne, hvoraf ingen bor hjemme
mere.

-Det hævdes, at Politibetjente, som under Aktionen søgte Tilfiugt hos
Crome & Goldschmidt for at faa civilt Tøj, afvistes. Dette bedes nøje un
dersøgt

-Vagtselskabets Folk i Odense deltog i Strejken. Det er, omend forstaae
ligt, saa dog en Misforstaaelse. Naturligvis skal Vægtere, Falckfolk,
Brandmænd etc ikke deltage~

-Tyskerne har under Strejkerne i Hjørring og i Brønderslev lukket for
Gas, Vand og Elektricitet og holdt Posthus, Telefoncentral og Jernbane-
stationer besat.

-Paa Midtfyn har Tyskerne beslaglagt Kommuneskolen, IEgpakkeriet, det tid
ligere Pensionat Møllerhøj og Betesda i Ringe. De spiser paa Centralho
tellet. Ryslinge Højskole har faaet Besked om Rømning med 4 Timers Var
sel. Ryslinge Forsamlingshus er ogsaa taget. Holmegaarden under Ravnholt
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er beslaglagt.

-Tyskerne har i Tved Plantage nær Hanstholm fanget en russisk Desertør,
der i 2~ Maaned har levet i en Hule i Skoven. Man fandt den fuld af Tyve
koster, bl.a. 20 Radioapparater og 10 ødelagte Cykler. To Danskere er an
holdt, sigtet for at have hjulpet Desertører. Den ene af dem, Aage Simon
sen Jensen, Vorring, saaredes i Laaret ved Anholdelsen. Den anden, hans
Svoger, Chr A.Petersen, mishandledes med Slag og Spark.

-Marinevægterne i Aarhus er begyndt at gaa iført tysk, grøn Soldateruni
form.

-Vi konstaterer med Glæde, at den “danske Radioavis”, citerende London
Radio, er begyndt at oplæse vore Meddelelser, idet man dog bebuder senere
Dementier. Hvis det kan blive fast Skik, skal vi saamænd gerne spare Om-
vejen over London og sende de Herrer mf-NN direkte:

-Byraadsmødet i Vejle 19.ds. blev aflyst. Byraadsmedlemmerne var flygtet

-SPECIELT:”Fra Sofus til 123: Adresseft, De skriver til, er god nok, men
desværre har vi ikke mere Deres.”(Dette ses gerne oplæst i Radioavisen).

-Den omtalte Episode i Prinsesse Charlottesgade opstod, fordi nogle Dren
ge peb i Fingre, og fordi nogle Urtepotter faldt ned, da et Par gamle Da
mer opdagede Spektaklet og lukkede et Vindue op. Hele Facaden i Nr 21 bæ
rer Spor af tyske Kugler.

gt_S~r~o~ med ~n_S~e~ Waggoner, fyldt med danske Politimænd under Bevo~t:
ning2 ~rtjd1i9t_i.M9ryes~
altsaa. Departementscheferne holder afgørende~

-Pelvings Søn slægter sit Afskuni af en Fader paa Da han fornylig var
indlagt paa et Hospital i Aarhus og opgav sit Navn, sagde ~3an: Ja, det
er ikke den Pelving~ Lægen svarede: Ja, det kan De jo være glad ved”. Da
gen efter blev Lægen anholdt~ Han er dog atter løsladt.

-Paa en af de Barrikader, Tyskerne har bygget foran de beslaglagte Byg
ninger, “Sandkasserne var der forleden Morgen skrevet “ Fodring forbudt”.

-Tyskerne har i de sidste Dage arbejdet febrilsk paa at grave er ret om
fattende Skyttegravssystem foran og omkring Kastrup Lufthavn.

-Der sker saa meget underligt i disse Tider~ I Rønne har en Lærer faaet
Lussinger af sine Elever. Han er Nazist Navnet er Recchia.

LRS Aage Fischer, Vissingsgade 13, Vejle, har nægtet at leje tomme Loka
ler ud til det hjemløse Vejle Amts Avis, skønt Borgmesteren vilde for
handle med den nuværende Lejer, Værneniagten, der ikke bruger Lokalerne,
Landsretssagføreren erklærede, at det var en bekvem Maade, han for Tiden
havde udlejet paa

-Fru Meldeleder,
Frøslev, har fra
uden eet Ord til

Løjtnant Søndergaard, Aarhusm hvis Mand er sendt til
Tyskerne modtaget sin Mands Uniformsjakke og hans Kasket
Forkl ari ng.

Medvirkende ved den sidste
ligere Mekaniker, Rosendal,
Tyskere. Han er den direkte

Tids Arrestationer i Assens har været en tid-
der optræder i Civil, men altid i Følge med
Aarsag til flere af Arrestationerne.
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Man har til Hensigt at sende Kvinderne hjem fra det danske Gesandtskab i -De gamle sønderjydske Førere har Vanskeligheder med at forstaa den nye
Berlin, idet man ikke længere kan faa Benzin til Busturen fra en sydlig nationale Kamps Former. Landstingsmand Jefsen Christensen har saaledes i
Forstad, hvor man sover, ind til Byen. Det mandlige Personale maa flytte Sønderjydsk Skoleforening sagt, at 29.August burde været undgaaet ved at
ind. Danmark selv havde skudt sine Sabotører, “de er jo alle Lømler”. Da der

blev protesteret og bl.a. henvist til de fangne Gymnasiaster, sagde han:
Det staar nu fast, at danske Tropper skal deltage i Besættelsen af Tysk- “Ja, maaske ikke dem, men 95 pCt af Sabotørerne er nogen Lømler.”
land. Farvel, Hr Christensen. SLUT

DANSKE FORHOLD: I Løbet af sidste Uge er 9 højere Partifolk og Politiem
bedsmænd blevet myrdet i Tyskland, og man har intet Spor af Gerningsmæn
dene.

SØVN. Tyskerne er nu saa udmattede af deres lange Arbejdsdag, at de sover
naar som helst og hvorsomhelst. I Forstadstoge i Berlin kan man se soven
de Mennesker med Papskilte: Væk mig ved Warschauer BrUcke - Skal stige om
ved Gleisdreieck o.s.v.

VESTFRONTEN: Der kæmpes nu ved Arnheim paa højre Rhinbred. Tyskerne har
ikke sprængt den store Rhinbro endnu. Aachen trues fra Nord, men Tysker
ne dementerer, at der forhandles om Overgivelse af Byen. Bag den tyske
Front vokser Forvirringen fra Time til Time. Der er alvorlige Forstyrrel
ser i Levnedsmiddelforsyningen. Flere Smaabyers Indbyggertal er forøget
til det tredobbelte i Løbet af faa Dage paa Grund af Evakueringen. I Ste
det for varm Mad faar Flygtningene paa Perronerne Brandtaler om klippe—
fast Tro paa Føreren.

—ØSTFRONTEN: Tyskerne har endnu en Gang forsøgt at skabe en Tilbagetogs
korridor for den 16. og 18. Arme fra de baltiske Lande. Der blev sat me
get store Panserstyrker ind, men Resultatet var kun et nyt Nederlag. Fra
Tallinn og fra Riga udskibes nu Specialister og høje Partiembedsmænd. E
stiske SS Tropper er gaaet over til Russerne. Antallet af tyske Fanger
stiger stærkt. I Warszawa er der heftige Gadekampe. Det er konstateret,
at endog Folketyskere i Protektoratet gaar over til Partisanerne.

FINE FOLK : Raadhusforvalter Lauritz Kaarøe har chikaneret en ung Dame
bort fra sit Kontor, fordi hun under Folkestrejken fulgte Parolen og blev
borte.

-Direktør Weinold, der paa Grand Hotel staar paa Pinde for Tyskerne, og
som har bevaret sin nazistiske Portier, Hr Heckmann (med Garderemb1~em~)
har meddelt, at Deltagelse i Strejker vil medføre øjeblikkelig Afsked.

-Direktøren for Politiken, Orla Rode, der i Begyndelsen af Besættelses
perioden gjorde sig bemærket ved indtrængende Opfordringer til Angiveri
af illegal Virksomhed i Huset, nægtede under Proteststrejken Administra
tionspersonalet Lov til at gaa uden Tilladelse. Han ændrede først Stand
punkt, da kun Portneren og hans selv var tilbage i Huset

-Lau Nielsen, Formand for Textilarbejdernes Fagforening i Vejle, talte
under Proteststrejken (for Fangerne i Frøslevlejren) foran Lærredet i Pa
ladsteatret, der spillede. Det tilhører Borgmester N P Jensen Han læste
Frihedsraadets Cirkulære op og udtalte sig haanende om det og om Raadet.
Strejkerne var efter hans Mening meningsløse-Han bad ethvert fornuftigt
og rettænkende Menneske tage Afstand fra disse Strejker. Ingen pillede
ham ned fra Talerstolen, man nøjedes med at hysse.
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.~Jç Det ender med Kompromis-alligevel. Departementschefraadet gaar, men De
partementschefernes Personer bliver. De vil hver lede sit Ministerium i
Stedet for at overlade det til Kontorcheferne, men de udgør ikke mere no
gen samlet Myndighedsfaktor, som Tyskerne kan henvende sig til. Denne Be
slutning blev truffet i Gaar, skønt Departementscheferne, da Døgnet be
gyndte, var stemt for at gaa. Det er indtrængende Henvendelser fra alle
Erhverv og fra en Række Politikere, der har faaet Departementscheferne
til at træffe denne Beslutning.

DANMARKS FRIHEDSRAAD drøftede Situationen i Gaar Eftermiddag og udsendte
derefter følgende Opraab til det danske Folk:

“1700 tilfældigt udvalgte danske Politifolk er den 2O.ds blevet deporte
ret til Koncentrationslejr i Tyskland. Den tyske Politigeneral Pancke har
i et Opraab forsøgt at undskylde denne Voldshandling ved at paastaa, at
det danske Politi med Vilje undlod at gribe ind overfor “Mord, Sabotage
og Forbrydelser”. Men Sandheden er,at det danske Politis Ledelse straks
efter 29.August 1943 erklærede, at det ikke vilde eftersøge Personer, som
det risikerede at skulle udlevere til Tyskerne. Og Tyskerne har ved Magt-
bud himdret vort Politi i at opklare den lange Række Mord og ødelæggel
ser, der er forøvet af Schalburgfolk og tyske Nazister under Besættelses
magtens Beskyttelse. Denne Kendsgerning har længe krænket det danske Folk
og var medvirkende til den Harme, Politiets Internering og Deportation
udløste. Det er forstaaeligt, at mange Danske ønskede at give deres Pro
test overfor Tyskerne Udtryk gennem en Forlængelse af Strejken, der i
Tirsdags udbrød i store Dele af Landet. Men Tiden til aaben Kamp er endnu
ikke inde, og DANMARKS FRIHEDSRAAD slog derfor fast, at Strejken skulde
ophøre. Torsdag Morgen. Raadet takker alle danske Borgere for den Forstaa
else og Selvtugt, de har lagt for Dagen ved enigt at følge vore Paroler.
Det giver os Vished for, at de ogsaa vil følge os den Dag, det sidste af
gørende Slag skal rettes mod vore undertrykkere.

Ved at berøve Landet dets Politi har Tyskerne aabnet Vejen for Uorden og
Retsløshed. Vi maa alle staa sammen for at undgaa, at dette bliver Resul
tatet. Frihedsraadet opfordrer enhver Dansker til ved sin personlige Fær
den og sin Agtpaagivenhed overfor andres at bidrage til Opretholdelsen af
Retsordenen. Det gælder i det store som i det smaa. Enhver bør undlade 0-
vertrædel ser af Politivedtægt og Færdselsregler, og bekæmpe~ Indbrud, 0-
verfald og Hærgen. Vi opfordrer Borgerne til i saa vid Uds&ækning som
muligt at danne lokale Vagtværn i Karréer, paa Villaveje o.s.v. Den sorte
Børs maa ikke faa frit Spil-hold Dem væk fra den. Ingen Handlende maa ud
nytte Situationen til uberettigede Prisstigninger. Det er unational Hand
ling at benytte sig af den Nødstilstand, Tyskerne har skabt, og alle, der
prøver at gøre det, vil være hjemfalden til skærpet Straf, naar der atter
er Lov og Ret i Landet. Lad os vise os selv og Verden, at vi er et Rets
samfund, derpaa egen Haand kan opretholde Disciplinen, efter at Tyskerne
har fjernet Rettens lovlige Haandhævere.

Store Dele af den danske Politistyrke har ved Flugt unddraget sig Inter
nering. Vi opfordrer de flygtede til at holde sig “under Jorden” her i
Landet. Der er Brug for deres Indsats i Frihedskampen. Tyskerne vil u
tvivlsomt prøve at indføre en Ordning, hvorved Politiets Tjenestemænd
indtræder i Tjenesten under tysk Kommando. Vi opfordrer Politiet til ikke
at melde sig til en saadan Tjeneste. Det er at gaa i Tyskernes Sold. Søg
sammen og behold Vaabnene. Hele Befolkningen skal hjælpe vore Betjente
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til at holde sig fri af Tyskernes Klør.
=÷=

Det Brud paa Folkeret og Moral, Tyskerne har begaaet ved at sætte vore
Politistyrker ud af Spillet og føre et Par Tusinde Danske bort fra Lan
det, er saa groft, at man maatte vente et kraftige Svar fra Landets le
dende Myndigheder, Departementscheferne. En af deres Embedsmænd, Sekretær
Hvorslev, er blevet skudt hensynsløst ned under sit Arbejde, en af deres
Kolleger, Departementschef Eyvind Larsen, sidder i tysk Fængsel. Klare
Overenskomster, der var indgaaet mellem Udenrigsministeriet og Dr.Best,
er blevet brudt. og Tyskerne har berøvet Administrationen Mulighed for at
udøve selvstændig dansk Retsmyndighed. Dermed er Grundlaget for Departe
mentschefstyrets hidtidige Forhold til Besættelsesmagten faldet bort, og
det havde været værdigt og naturligt, om Departementscheferne havde mar
keret dette ved at nægte ~at fungere videre. Det danske Folk vil føle sig
dybt skuffet over, at dette ikke er sket.

DANMARKS FRIHEDSRAAD

Departementscheferne havde haft saa meget mere Grund til at følge
oprindelige Plan som Tilstandene staar foran yderligere Skærpelse
Landet. Læs herom nærmere næste Side.

Opfordringen til Departementscheferne kom fra Erhvervene og Fagforenin
gerne, fra Universitetet og Kirken fra Ministerialforeningen og, efter
Tøven og Udtalelser i modsat Retning, ogsaa fra Politikerne. Det Syns
punkt, at i det mindste Justitsministeriets Departementschef, Svendsen,
burde gaa, slog ikke igennem. Departementscheferne betragter sig som Eks
peditionschefer uden Ansvar og uden nogen samlet Myndighed, og det er i
en Protestskrivelse til Dr.Best pointeret, at det skete harsat det hidtil
dybeste Skel, og at det ikke mere kan forhandles.

Det, som Departementscheferne ved, og som Dr.Best har været i Berlin for
at forhindre, er følgende: SS med Pancke i Spidsen vil i den kommende Tid
med alle til Raadighed staaende Midler søge at hindre en Opstand i Køben
havn. Man vil dels indfange hele Grupper af unge Mennesker og deportere
dem, dels provokere de væbnede Modstandsgrupper frem ved Nedskydning af
Borgere og Anstiftelse af Brande. I Tilfælde af Uroligheder vil man træk
ke sig ind i det snævert afgrænsede Byomraade og derefter bombe hele
Kvarterer af København med Maskiner fra Kastrup, samtidig med, at Forter
nrd Kanoner aabner Ild. Der vil blive anstiftet Fladebrande, d.v.s. en~
samtidig Brand i et helt Bykvarter, og man vil lukke for Gas, Vand og’Lys
i optil en Uge. Ansvarlige, velunderrettede danske Kredse mener, at kun
en Publikation af disse Planer i Udlandet kan redde København, idet visse
Kredse i Berlin vil lade sig paavirke af Udlandets Reaktion til at søge
at hindre denne Tyskernes hidtil gemeneste Forbrydelse.

Disse Oplysninger gengives med fuld Forstaaelse af, at de vil skræmme Tu
sinder af Mennesker. De gengives under Ansvar overfor de mange, som ved,
hvem der skriver dem, og der kan henvises til, at Departementscheferne
kender disse Oplysninger og har videregivet dem til deres Afdelingsche
fer. De stammer fra Kilder, som hidtil har vist sig 100 pCt sikre. Den
Mulighed, at Pancke har fremsat Planerne som et Led i en kynisk Nerve
krig, kan ikke afvises, men paa den anden Side maa man være klar over, at
Himmler og hans Folk ikke vil vige tilbage for noget som helst for at
trække Krigsafgørelsen ud og for at trække saa mange som muligt med i
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Faldet. Man maa forstaa, at selve dette, at København er relativt hel og
ubeskadiget, irriterer Mænd, hvis egne Hjem og Byer er sodede Ruinhobe~

De kommende Dage vil bringe en stadigt stigende Række af tyske Provoka
tioner. Modstandsgrupperne maa, hvad der end sker, ikke gaa til Aktion i
Utide. København skal ikke blive noget Warszawa. Vor Tid kommer, men det
kan blive svært at vente.

Det kan videre fastslaas som en Kendsgerning, at Pancke under Forhandlin
ger i disse Dage harerklæret, at man i givet Fald vil tage Tusinder af
Gidsler, som vil blive skudt. Han føjede til: Departementschefer ikke
undtaget

Det bør bemærkes, at den fangne Departementschef Eivind Larsen var hos
Best sammen med Svenningsen, og at Meddelelsen om, at Arthur Dahl erfri
givet, ikke er korrekt. Han har i hvert Fald ingen Bevægelsesfrihed, og
maa stadigt betragtes som Tyskernes Fange.

Det maa anbefales alle CB-Pligtige at se Tiden an. De er Genstand for en
tysk Strid. Det tyske Luftværns Repræsentanter forlanger Statens xivile
Luftværn i Gang igen uden at bære klar over dets nøje Sammenhæng med Po
litiet. Andre tyske Instanser vil udsk~rive CBerne til Tvangsarbejde. An
sættelse i kommunale Korps er ogsaa tænkelig. Men man gør klogt i at so
ve ude og at bevare sin Bevægelsesfrihed, til en Ordning er klar. Og selv
om det ender “godt” har alle været klare over, at Tvangsudskrivning sta
dig er en Mulighed.

General der Luftwaffe i København har i en Forhandling med Statens civile
Luftværn erklæret, at det er ham umuligt at forstaa, at Meldetjenesten er
brudt sammen. Han maatte ligefrem have forklaret, at den var afhængig af
Politiet, før han forstod, hvad der var sket ogsaa paa hans Omraade. Warn
leiteren for FLUKO i Grundtvigs Hus har erklæret, at det var en Fejl fra
tysk Side, naar CB-Organisationen var erklæret opløst~

Justitsminister Thune Jacobsen er “under Jorden”.

Forsøger man at telefonere til Politistationen i Randers, svarer Central-
damen: Abonnenten ønsker ikke at modtage Samtaler

For at værge sig imod falske Løbesedler har man i Aarhus b~sluttet kun at
strejke, naar det meddeles i svensk eller engelsk Radio, at der strejkes
i Danmark af den og den Grund.

Det er i Aarhus konstateret, at Tyskerne konfiskerer Biler ved at følge
Politiets Evakueringsplaner, hvori der gives Besked om opklodsede Biler

Organist Huth, Haderslev, en af Tyskernes ledende Mænd i Byen, med egen
Telefonlinie til Flensborg, gik i Tirsdags foran en Gruppe tyske Soldater
gennem Byen og udpegede Politifolkenes Boliger Den tyske Redaktør Wolff
hechel visiterede sammen med Soldater Folk paa Gaden. En kendt Hjemmety
sker har erklæret: Dette burde aldrig være sket. Det bliver ikke godt for
os bagefter

Vi har haft den Glæde at modtage følgende, af hvilket hver af vore Korre
spondenter og andre Medarbejdere maa tage sin Part:

“Fra højtstaaende allieret Side har Dansk Pressetjeneste modtaget den

deres
her i

Den 22 September 1944

i
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værdifulde Kompliment, at den frie Nyhedstjeneste ikke har fungeret saa
regelmæssigt og effektivt fra noget andet okkuperet Land som fra Danmark.
Denne Kompliment sendes hermed videre til den og dem som den med Rette
til kommer.”

Udenfor vor egen Kreds lader vi Komplimenten gaa videre til de Mænd, som
herfra sørger for at skaffe Stoffet ud. Uden deres Indsats vilde ingen
Nyheder naa ud fra Danmark. Lad os ved denne Lejlighed mindes TOM, der
betalte for denne Indsats med sit Liv, og de mange, der har betalt den
med Friheden. Helsigvis har andre taget deres Plads.

Den kendte danske Pianist Børge Rosenbaum, der under Besættelsen emigre
rede til Amerika via Petsamo og blev kendt i amerikansk Radio som Victor
Borge, er nu amerikansk Infanterist paa Italienfronten.

-En Strøgforretning, som hver Nat efter Politikorpsets Opløsning har væ
ret hjemsøgt af Tyve, har forgæves anmeldt Tyverierne til “Politiet”.
Svaret lød: det har vi ikke Mandskab ti1~ En Dame, der har faaet sin Ta
ske røvet, fik at vide, at man ikke kunde være Barnepige Flere Steder
har Folk maattet opgive at anmelde Forbrydelser, fordi der ikkevar nogen
til Stede, som kunde Dansk. Befolkningen tager mere og mere Retten i e
gen Haand. Eksempelvis straffer Brandvæsenet falske Alarmeringer med Lus-
singer, hvis man faar fat paa Gerningsmanden. Den illegale Presse bør
støtte Priskontrollen. Offentliggør Navnene paa Forretningsfolk, som ud
nytter Situationen. De er lige saa daarlige Danskere som Nazisterne Kom
mer Frihedskæmpere ud for almindelige Forbrydere, saa grib ind~

-Mange københavnske Politimænd har haft rørende Oplevelser i disse Dage.
Folk, der genkender dem paa Gaden, tilbyder dem alt, fra Værelse til Pen
ge eller Tobak. Ogsaa Forbryderverdenen er hjælpsom~ Mange Kriminalpoli
tifolk har truffet gamle Kendinge, der haler dem i Ærmet og tilbyder dem
Hjælp, om det saa kun er nogle Dage siden, Parterne skiltes. En ofte
straffet Plattenslager sagde saaledes til den Opdager, som sidst fik ham
dømt: Der ligger 5000 Kr hjemme. Dem kan du tage af, hvis du kommer i
K1emme~ Og en Indbrudstyv stoppede et Par Opdagere og sagde: Hvis det
kniber, saa husk, at der altid er Plads hjemme hos mig og Pigen, selvom
der kun er een Seng~ En forleden meget omtalt Forbryder, som flygtede o
ver Tagene, befandt sig i en Politibil, da Tyskerne angreb. Politimænde
ne maatte tage ham med paa Flugten, som lykkedes, og bagefter løslod de
ham paa egen Haand. De gav ham Frokost og lod ham gaa med en Daler til
Sporvognen. Nogen Tid efter kom han tilbage og sagde: Ja, undskyld de
Herrer, altsaa, men hvis at I ikke har noget Sted at sove, saa er der al
tid Plads i ...Gade Nr... hos... Bare hils fra mig a’, det er aftalt~ Og
saa gik han.

som er flygtet i disse Dage. Fra
stadigvæk mangler Forstaaelse
Fanger undveget, deriblandt vel-

-Alle Politiadvokater, Politifuldmægtige og andre Jurister, som egentlig
maa regnes til Anklagemyndigheden, er nu paa fri Fod, undtagen ganske en
kelte Fuldmægtige, som man har beholdt af “særlige Grunde”. Konst. Poli
timester Glente, Aarhus, er løsladt. Afdelingslederne ved Kriminalpoliti
et er løsladt sammen med Kriminalpolitiets Chef, undtagen Kriminalassi
stent Niels Laursen, derer konservativt Byraadsmedlem. Politikommissærer
ne Svensson og Simonsen skal tiltales~ Politiassistent Pagh Mikkelsen,

Aarhus, er heller ikke løsladt. Paa Frederiksborg er Politimester Parker,
Politikommissær Albert Larsen og Politiassistenterne Christiansen og Lund
løsladt. Der savnes Efterretninger om Pa. ørsbo, der er Næstformand i
Dansk Politiforbund. Politimesterens Stedfortræder Emborg er blandt de
150 Fanger, Tyskerne fik paa Frederiksborg, som har 450 Politifolk. Poli
tifuldmægtig Bentsen, Fuldmægtigene Schæffer, Cortsen og Larsen undslap.
Paa Gentofte Politistation maatte Tyskerne dræbe den berømte Politihund
“King”, før de kunde træffe ind. Det menes, at dens Ejer, Pa. Larsen,
undslap. I Hellerup omringede Tyskerne Kystpolitiets Station paa den gl.
Politiskole i den Tro, at det var Politistationen. Imens blev Politista
tionen nogle faa Bygningerd~rfra advaret, og hele Personalet, undtagen
Politikommissær Sølvsteen, undslap. I Odense er Politikommissærerne Brun
og Larsen og Kriminalassistent Ravnsted løsladt paa Grund af Alder. De
har senere maattet møde for at modtage “nærmere Ordre”. De ældste blandt
Fangerne indkvarteredes paa Jernbanegades Skole, og Grand Hotels Køkken
fik Lov at sende dem Mad. De menes nu at befinde sig paa Hindsgavl. Strej
ken i Odense er efter Forhandlinger, ført af Borgmesteren, endt, og samt
lige tyske Forholdsregler blev Fredag Formiddag ophævet. Truslen om Loy
alitetserklæringer bragtes ikke til Udførelse, saavidt man da ved. I Ros
kilde er Politimesterens Forhandlinger endt med, at han ikke har villet
lade Politikropset gaa i Arbejde igen. ~Der er nu tyske Politisoldater i
Byen. Politimesteren har lovet at blive i sit Hjem. Han har nægtet at gi
ve Oplysninger om, hvilke Politifolk, som ikke har afleveret deresVaa
ben. Byen vil antage 3 CBere Resten af Politiets Vaaben og befriet nogle
Kammerater samt David Skafte Møller, der sigtedes for Drab paa sin Søster
Stikkeren og Feldmadrassen Kirsten.

De mest fantastiske Episoder har fundet Sted i Slagelse, der har tyskven
lig Politimester, Ove Jensen. Visse Kredse af Byen forstaar iøvrigt ikke
meget af, hvadder foregaar, Saaledes kalder man Plyndringen af Politista
tionen for skandaløs, skønt det dog faktisk er Tyskerne, man berøver Tin
gene. At man ogsaa tog, hvad der var paa Hittegodsafdelingen, var mindre
heldigt og burde have været forhindret Tyskerne blev. saa utroligt det
end lyder, tilkaldt af Politimesteren, der var ankommet fra Høng. Politi
mesterens Henvendelse til den stedlige Kommandant, Glesch, skete, før han
fra København havde faaet Ordre til at lade Politistationen besætte. En
Snes Mennesker blev paa Politimesterens Foranledning fanget af Tyskerne.
Det var Tilskuere. Under en Forhandling paa Politistatione~, som overvæ
redes af Borgmesteren, beskyldte Politimesteren Ordenspolitiets Leder,
Politiassistent Thygesen, for at være ansvarlig for “Skandalen”. Han ef
tersøges nu energisk af Tyskerne~ Det lykkedes dem at fange 3 Politibe
tjente og 2 CBere. Dagenefter holdt Politimesteren Møde med Politistyr
ken Det skete i et Hjørne af Pladsen foran Politistationen, og kun Halv
delen. derimellem ingen Overordnede, var mødt. En halv Snes Reservebe
tjente var i Uniform og 5-6 af dem bar Vaaben~ En Delegation forhandlede
medden tyske Kommandant, som klagede over Plyndringen og hævdede, at man
ikke burde rette sig efter Radiomeddelelser. De kunde jo da være falske~
Han hævdede, at det kun var i Hovedstaden og i de tre store Provinsbyer,
Politikorpset var opløst (som om vi ikke havde Enhedspoliti~) Han opford
rede til Arbejdets Genoptagelse. Politimesteren gik ind paa dette, men
Styrken vilde ikke. Man paatog sig dog indendørs Tjeneste, da Kommandan
ten lovede at udlevere Vaabnene Torsdag Eftermiddag Tyskerne rømmede
Stationen. I Løbet af Torsdagen opdagede Politiet i Slagelse saa, at dets
Organisationsledelse var arresteret eller flygtet, og at Rigspolitiets
Chefer alle var forsvundet eller i Æresarrest. Saa endelig besindede man

-Det er ikke blot kriminelle Forbrydere,
Vridsløse, hvor Fængselsinspektør KfUwer
for Situationen, er adskillige politiske
tjente Sabotører.
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sig ogmeddelte Politimesteren, at man vilde forlade Tjenesten. Politime
steren nægtede sin Tilladelse, men fik det Svar, at den havde man heller
ikke bedt om, at man bad ham kun meddele den tyske Kommandant, at Styrken
ansaa sig for løstfra sit Løfte.Kl. 11 Torsdag Formiddag besatte Tyskerne
saa ulgenkaldeligt Slagelse Politistation, men senere tilbød Kommandanten
Kommunen Bygningen, derer kommunal, og Brandvæsenet har nu taget den i
Besiddelse. Hr. Ove Jensen fungerer videre som Politi uden Politistyrke.

Under Strejkerne i Nordjylland har Tyskerne afbrudt Strømmen ved at tage
selve Hovedforsyningslinierne, saaledes at hele Omraadet Nord for Løkken-
Sæby har været uden Strøm, Land saavel som By.

-Den 25 aarige Støberiarbejder Henry Nielsen, Aarhus, der under et Opløb
Onsdag fik et Skud i Maven, er afgaaet ved Døden. Han efterlader sig Hu
stru og to Børn. Det synes at være Overpolitibetjent Johannes Møller Kbhv
(averteret pludseligt død), som døde af Chock ombord paa Skibet ved Lan
geliniemolen. Den i Amaliegade omkomne er Skibsmægler Svend Krag Vrig
sted, Lyngby.

-Noget af det uhyggeligste, man længe har hørt i den “danske” Radio var
Radioavisens Udsendelse i Morges. Den indeholdt to danske Nyheder, den
ene Gentagelse af Meddelelsen om Odense, den anden en lyrisk Skildring
af den dræbte Portner Karl Gejlagers Begravelse. Gejlager blev som be
kendt dræbt, da Speakerens Partifæller sprængte Kolding Folkeblad i Luf
ten

-Speakeren er ikke, som man hidtil har ment, Leif Clausson Kaas, men en
Fætter til ham, Leo Clausson Kaas. Han hedder Leo Alexander Frederik
Clausson Kaas, o~Jian er Søn af en agtværdig Skibskaptajn. Fyren er Fa
miliens sorteste Faar, og han har været gift først med en tysk, senere
med en engelsk Dame. Nu er han separeret. Han er cand phil men har ernæ
ret sig som Repræsentant. Han sorterer under Gemanische Leitstelle, der
har overtaget Radioen og skubbet Lohmann og de andre Tyskere i Baggrun
den. Dansk Radio ledes i øjeblikket af SS

-De Vogne, som passerede Bykøbing F i Gaar Morges med Fanger, var Last
biler, ikke Vogne i et Jernbanetog.

-Borgmester Thulstrup i Haderslev har paa Plakater meddelt Borgerne, at
de maa gaa i Tilflugtsrum paa eget Initiativ, da man ikke kan vente Sire
nevarsling. Det er Borgernes Pligt selv at opretholde Ro og Orden i Byen.

Sirenevarslingen i København i Aftes foretoges af Tyskerne. Mange hørte
ikke Alarmen, da den kom midt i den svenske Radioavis. Et vittigt Hovede
foreslog, da Afvarslingen kom, at det var Afvarslingen fra i Onsdags
Klokken 11 (der var i den indre By en falsk Alarm, som aldrig blev af
blæst).

- I Ringsted befinder Politiassistent L P Larsen sig stadigt paa Politi
stationen, hvor han øjensynligt hjælper Tyskerne med at finde, hvad de
skal bruge. Den tidligere Frikorpsmand Schrøder, der har været Politibe
tjent i Ringsted, er af Tyskerne indsat som Politimester i Byen. Han er
den første nyudnævnte Politimester i Danmark. Schalburgkorpsets 175 Mand
har holdt sig i Ro under Strejken og har øjensynlig kun haft til Opgave
at spærre Udfaldsvejene.
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klæring om, at man vilde fortsætte som hidtil. Blot uden Vaaben. Det næg
tede de, og de fik Frist til Kl.14. Saa svarede de, at de ikke vilde
skrive under, men at der kunde forhandles nærmere om Jernbanevagten og
om Kriminalpolitiet. Det førte til ny Udsættelse, og saa gik hele Styr
ken i Jorden. Kun Politiassistent Ryevad blev, og han gaar et Par Gange
om Dagen ned til Politistationen, hvad Folk ikke synes om. Der handles
som i andre Byer aabenlyst paa Gaden med sorte Børs-Varer. Amtmanden har
været under Jorden siden Mandag. Han synes overdrevent ængstelig.

SKIVE: Da Tyskerne ankom til Politikasernen i Skive, var 18 Reservepoli
tibetjente og to Overpolitibetjente paa Marchtur i Byens Udkant. En Cyk
list fandt dem og advarede dem. De gik gennem Skoven til et Sted, hvor
de fik civilt Tøj, og efter at have gemt Vaaben og Uniformer, forsvandt
de alle

AARHUS: Den 3OaarigeStøberiarbejder Henry Nielsen, Aarhus, som blev
dræbt under Uroligheder i Aarhus, kom uforvarende ind i en Skare Menne
sker, der flygtede fra huserende Tyskere. Han gemte sig i en Gaard til
Ejendommen paa Hjørnet af Nørre Alle og Norsgade, men blev forfulgt af
en tysk Soldat, der tømte sin Revolver ind i Maven paa ham og lod ham
ligge....

Da de internerede Aarhuspolitifolks Hu~truer 22.ds fik Lov at bringe de
res Mænd Klæder og Fødevarer, fik de Besked om, at Mændene ikke mere var
til Stede. De maatte vende hjem med Pakkerne. Mændene var ført bort om
Natten.

SILKEBORG: Under Strejkerne i Silkeborg lukkede Tyskerne for Gassen, og
Folk havde Baal i Haverne. Borgmesteren forhandlede med bl.a. General
Hanneken, der er kommet tilbage til Silkeborg Mandag Eftermiddag. Genera
len lovede, at Gassen vilde komme igen, hvis Borgmesteren kunde garante
re Arbejdets Genoptagelse. Det kunde Borgmesteren ikke, men han mente, at
denne Indrømmelse fra tysk Side vilde bevirke, at Arbejdet kom i Gang,
Tyskerne gav sig, og Arbejdet genoptoges. Senere kom saa den ny Strejke
paa Grund af Afvæbningen af Politiet i Silkeborg og Deportationerne fra
andre Byer.

SIDSTE

Straffeforanstaltningerne overfor Byen Varde er ophævet. Alt “normalt”
igen. I
-Tyskerne fangede om Aftenen 22.ds. 47 unge Mennesker i Varde, Tilskuere
til en Brand i en tysk Halmvogn. De var endnu i Gaar ikke frigivet.

-Det er overfor Departementscheferne blevet betydet, at Kongens Person
ikke maatte indblandes i Forhandlinger af nogen Art. Kongemagten ønsker
at staa med rene Hænder.

-De Kriminalpolitifolk, som holdes i Fangenskab paa Politigaarden, til
bringer Natten under Bevogtning i Politikaserne i Klerkegade. Det er kon
stateret, at 6 Mand sidder i Teknisk Afdeling, men tilsyneladende arbej
der de ikke. I Vagtiokalet befinder sig: Ove Knudsen, 0 Th Olesen, Spang
toft, Fernando Jørgensen, Juul Petersen, Knud Nielsen, Peter Bogaard,
Holton, Ekelund, Dyrsted, Berg Christensen, A Christensen og Fr.Christen
sen. De modtager telefon.iske Rapporter i Kriminalsager og skriver Rappor
ter til Supplering af Arkiverne. Der er ingen Tyskere og ingen Kontakt
med Tyskere. Paa Turisthotellet sidder nu foruden Eivind Larsen, Begtrup
Hansen og Stamm: Andst, Glud, Odmar, Arthur Dahl, Magius og Krenchel. Et
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- I Aarhus beslaglagde Tyskerne Kartoteket over Bloddonorer paa Politi
stationen, og Hospitalerne kunde ikke faa det. Hospitalsfunktionærer
maatte træde til, naar de saarede skulde have Blodoverførsler.

Om Strejkebegivenhederne i Provinsbyerne foreligger følgende yderligere
Oplysninger:

HADERSLEV: Strejken i Anledning af Deportationerne fra Frøslev skulde ha
ve været afsluttet Mandag Morgen, men Folk fandt ud af, at et Opraab her
om fra Frit Danmark nok var falsk, fordi der var tysk Vandrnærke i Papi
ret. Man tvang bl.a. Bladet Danevirke, der vidste bedre Besked, til at
lukke, og Strejken varede ved hele Mandagen, skønt Borgmester og Politi
mester sendte Højttalerbil ud med Opfordring til at gaa i Arbejde. Da Po
litiet næste Dag afvæbnedes, var alt blevet normalt i Byen. Kriminalpoli
tiet kom hurtigt paa fri Fod, mens Ordenspolitiets Folk maatte sidde paa
Kasernen til Onsdag Middag. Der strejkedes den Dag, men Arbejdet genopto
ges Torsdag Morgen. Borgmester Thulstrups Opfordring til ved Selvdisci
plin at opretholde Ro og Orden har vakt Tyskernes Mishag. De mener vel
sagtens, at de har Patent paa det - ja, Opretholdelsen af Ro og Orden
altsaa, ikke Selvdisciplinen Kort efter at Tyskerne havde afskaffet Po
litiet, fordi det ikke forhindrede Sabotage, sprængte de selv Købmand A
Hundevadts Forretning og F Behrens Restaurant i Luften. Behrens er nord-
fra, og Hundevadt er Viceborgmester, valgt af den danske borgerligeGrup
pe. Der blev ikke givet Beboerne nogen Advarsel, men ingen saaredes.
Nordschleswigsche Zeitung “imødegik” Rygter om Schalburgtage ved at er
klære, at der ikke var Schalburgfolk i Haderslev. Bladet glemte derimod
at ringe til Tyskerne paa det okkuperede Missionshotel. De ved god Besked:

BORNHOLM: Det synes ikke at have været Tyskernes Mening at foretage nogen
Aktion mod Politiet paa Bornholm, idet General Pancke intet har at skulle
have sagt paa øen, der i tysk Administration er udskilt fra det øvrige
Danmark (Den sorterer direkte under Marineforvaltningen i Kiel) Komman
danten har tilbudt det danske Politi, at det maa arbejde paa ganske sam
me Vilkaar som før den 19.ds., men man har betakket sig. Man ønsker at
staa solidarisk med Kollegerne i det øvrige Land. Paa Rønne Politistation
sidder nu kun en enlig Brandmand. Stikkeren Hammeken, Mordbrænderen, der
sad i Tugthuset for Brandstiftelse i Synagogen, og som senere prøvede
paa at dræbe ErlingFoss, skal være blevet arresteret af tysk Militær.
Hans Provokationer gik saa vidt, at han paa aaben Gade sparkede Folk for
at faa dem til at forløbe sig. Amtmand von Stemann klagede over ham til
den tyske Kommandant, og siden har han været forsvundet. Skuldehan dukke
op igen, kan det have sin Interesse at vide, at han bor Storegade 91 i
Rønne. Han menes at være blevet sindssyg.

SLAGELSE: Under Protesstrejken i Slagelse følte Byens kendte og berygtede
Nazileder, Materialehandler Lindemann, sig saa truet, at han maatte føl
ges hjem fra Forretningen af tysk Militær, som bevogtede hans Villa. Der
er iøvrigt Vagt ved Huset hver Nat-en særlig Gunst, der sikkert er Kvit
tering for den Gunst, Materialehandlerens Døtre viser tyske Officerer.

SKANDERBORG: I Skanderborg varede Strejken i tre Dage, fra Mandag Morgen
til Torsdag Morgen. Besættelsen af Politistationen foregik under Udfol
delse af List. Den dansktalende Major Thyssen gik først ind og stod i
Samtale med Personalet, da Stationen omringedes af ca 80 Infanterister,
der kom i Lastbiler fra Aarhus (Skanderborgs egen Garnison er syvende
Rangs, og den turde man ikke anvende) Der var en Maskinpistol til hver
Politimands Ryg, saa de maatte op med Hænderne. Majoren forlangte en Er-
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Forlydende om, at de skal overføres til et Sted paa RUgen er dementeret
af Kriminalrat Hermanssen. øst skal være løsladt.

-Fra Firmaet Holger Nielsen i Dahlerupsgade er stjaalet for 10,000 Kr
Sølv. Anmeldelsen blev noteret, men der er ikke kommet noget Politi

-Gilleleje havde Torsdag Luftalarm uafbrudt i 10 Minutter. Sirenerne blev
betjent af en beruset Mand, der blev overmandet, hvorefter man blæste Af
varsling. Kl 23 gentog Episoden sig. Da der var blæst Afvarsling, afbrød
man Strømmen.

-Paa Kabbelejevej i København er en Mand ved Navn Bredahl blevet ramt af
et Skud nær Hjertet.

-En Jernbanevogn med Maskindele til Kastrup er brændt ved Vordingborg.
Der har været mindre Jernbanesabotage ved Holbæk. Ved Over Jersdal er en
Skinne sprængt ved Bombeeksplosion.

-De ti Biler, hvori danske Betjente førtes til Gedser, jog gennem Nykø
bing F. i stærk Fart, men Folk fik dog vinket til Betjentene, der vinkede
igen. Man mener, at alle Fangerne havde Haandjern paa, men at de ikke var
lænket sammen. Vognene, deriblandt danske “Salatfade” kørte direkte om
bord paa Færgen. Fangerne kom ikke ud af dem, før Færgen var i rum Sø.

-I Odense internerede Tyskerne alle Tilstedeværende i en stor Krisesag,
der behandledes i Kriminalretten. Blandtdem var Forsvareren, HRS Gamborg.
Interneringen varede 5 Timer.

-Politimestrene Nielsen, Silkeborg, og Hallund, Holstebro, har faaet Ner
vechock og en indlagt paa Sygehuse. I Aarhus og Aalborg har Tyskerne fo
reslaaet Politimestrene at lede Resterne af Politikorpsene som “dansk
Nødpoliti” med rent danske Opgaver. Man har lovet dem, atde eventuelt og
muligvis kan faa strengt nødvendigt Mandskab tilbage: Pm.Glente svarede
Nej, Bach svarede, at han vilde have sit Mandskab tilbage fra Frøslev, og
at Spørgsmaalet maatte forhandles i København. Under Forhandlingerne i
Sønderjylland viste det sig, at Kommendanten i Toftlund troede, at Pancke
var en dansk General. Han var meget opbragt over hans Opførsel....

-De Vaaben, der med Brask og Bram er bekendtgjort fundet skjult i Kirken
i Vejle, var simpelthen Politikasernens Vaabenreserve

-I flere jydske Byer, bl.a. i Vejle, prøver man at etablere~ kommunalt
Luftværn. I Hjørring hævede Tyskerne selv Undtagelsestilständeri, da de
opdagede, at de ikke kunde kvæle Strejken. Arbejdet kom derefter i Gang.

Tyskerne har i flere Provinsbyer erklæret, at Aktionen mod Politiet nu er
forbi, og at der intet skal foretages mod de Folk, som er paa fri Fod.
Dette skal man ikke fæste Lid til. Der kan givetvis ventes Erklæring om,
at Politifolkene skal melde sig, i hvert Fald for at aflevere Vaaben, og
at der vil ske saadan og saadan med dem, hvis de ikke kommer.

-Den dansk-tyske Grænse ligger nu politimæssigt og toldmæssigt fuldstæn
digt aaben. Der er ingen dansk Kontrol af nogen Art, efter at baade Græn
segendarmeri og Politi er forsvundet, saa Toldvæsenet ikke har Magtmidler.

-Gunnar Larsen, og hvis “Indsats” hinsidan de vildeste Rygter gaar, er i
Færd med sammen med Hother Hellenberg at etablere et svensk Firma for at
faa anbragt Penge i Sverige. Der er foreløbig Tale om 400,000 Kr. Ingen
i Sverige bør fæste Lid til Gunnar Larsens Patriotisme. Han bør ikke kun
ne sone sine Synder med Penge i yderste Sekund. Lad Rigsretten dømme ham.
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Den lille italienske Stat San Marino har erklæret Tyskland Krig. Landet
var i Forvejen i Krig med de Allierede. Det er iøvrigt i Krig med alle,
det man glemte at slutte Fred med det efter Verdenskrigen. Det er saale
des endnu i Krig med Tyrkiet. Dets Hær er 70 Mand.

- Tyskerne havde ikke naaet at rømme Tallinn. Russerne gik 100 km frem
paa een Dag. Flygtninge er i Baade naaet til Sverige i Dag. Sammenbrud
det i Estland er totalt. SLUT

Paa Grund af særlige Omstændigheder naaede Ark V og VI ikke med til alle
Abonnenter Lørdag. Disse to Sider af Inf.289 NN 254 vedlægges i Dag til
alle, og der fortsættes her omedelbart:

TØNDER: Strejkerne i Tønder begyndte l5.ds. i Anledning af Begivenhederne
i Frøslevlejren. Den første Strejke omfattede ogsaa Byens tre danske Sko
ler og adskillige Hjemmetyskere. Tyskerne lod Tropper patruljere og visi
tere. 17.ds. holdt Tropperne Øvelse i Beskyttelse af Hjemmetyskere De
rekvirerede alt, hvad Tønder havde af Lastbiler plus en Del Personbiler.
Ejerne blev i flere Tilfælde truet med Revolver. De maatte selv køre el
ler stille Chauffør. Samtidig holdt man Mobiliseringsøvelse med Hjemme-
tyskerne, der i en kilometerlange Kolonne sammen med de tyske Soldater
førtes over Grænsen med Husum som Maal.

VIBORG: Byen, der spontant havde strejket som Protest mod Frøslev, gen
nemførte organiseret Strejke med Ro og Værdighed efter Aktionen mod Poli
tiet. Det vides, at Politifolkene i Viborg af Politikassens 40,000 Kr har
taget Forskud paa Gagen, hvorefter de er forsvundet næsten allesammen.
Under Besættelsen af Politistationen i Viborg stjal en tysk Soldat 80 Kr.
Det blev opdaget, og da en Kontorist kunde oplyse, at der havde været en
ny 50 Kroneseddel mellem Sedlerne, og man fandt Sedlen hos Soldaten,
maatte man arrestere ham. Det var den etieste Arrestant, Tyskerne tog med
fra Politistationen i Viborg~

Paa et Plenarmøde i Vestre Landsret i Byen udtalte den konstituerede Præ
sident, Landsdommer la Cour, at der ikke kan holdes Ret under de nuværen
de Forhold, og at Befolkningens Tillid til Domstolene vil svækkes, hvis
det sker.

HERNING: Da Tyskerne havde afvæbnet Politiet i Herning, gav de Ordre til,
at alle skulde møde til Arbejde igen to Dage efter Torsdag Morgen var i
midlertid samtlige Politifolk i Herning forsvundet. Den eneste Undtagel
se var den 69 aarige, svagelige Politimester Paul Hansen. Han optraadte
med Værdighed over for Tyskerne, der Onsdag vilde afblæse Strejken med et
Opraab med PolitimesterensNavn under. Baade han og Borgmesteren nægtede
at udsende Opraab. Byen strejkede efter Frihedsraadets Parole.

KOLDING: Kriminaldommer Strøbech har løsladt en Række Varetægtsfanger,
der sigtedes for mindre Forbrydelser. Han kaldte dem sammen ,~paa Dommerens
Kontor og forklarede dem, at Anklagemyndigheden i Danmark e~! sat ud af
Funktion. Han bad dem give deres Ord paa, at de ikke under tlisse vanske
lige Forhold vildè falde det danske Samfund i Ryggen ved nye Forbrydel
ser. Det gav de alle deres Ord paa, og de forlod derefter Dommerkontoret
som frie Mænd~

Politimester Simony befinder sig nu i Breslau. Det er sandsynligt, at og
saa andre Danskere er ført til denne By. Foruden de hidtil nævnte depor
terede fra Frøslevlejren er Benjamin Mørch, Livjægergade 21, sendt af
Sted.

Det tyske Politis Skarpsindighed er næsten uden Grænser. Bag den offi
cielle Meddelelse om, at man paa Politigaarden har fundet en røvet Crys
lerbil, en tysk Uniform og nogle Pistoler, ligger følgende Kendsgerninger

L)Chrystlerbilen er af dansk Politi fundet paa en Sidevej paa Frederiks
berg, uden Numerplader. Det har været efterlyst i Kosterbladet og stod
til Afhentning, naar Ejermanden var fundet. 2) Uniformen havde tilhørt en
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tysk Soldat, der for nogle Dage siden begik Selvmord i den indre By. Den
var taget i Forvaring af dansk Politi, og det var meddelt Tyskerne, at
den laa til Afhentning paa Politigaarden 3) Pistolerne var konfiskerede
Vaaben plus enkelte af Politiets egne Vaaben

Der gaar Rygter om, at Politiadvokat Beckett er forsvundet paa Skibets
Rejse til Tyskland. Forklaringen maa vistnok være den, at Beckette, efter
at være blevet ført ombord, er blevet løsladt, uden at andre har iagtta
get det. Skulde nogen kunde give Oplysning om den forsvundne Politiadvo
kat, modtages de gerne.

Det har vakt Harme i Politikredse, at Direktør William Falck har givet
sit Minde til, at Falckstationerne rundt om i Landet opretter et camou
fleret Politikorps. Man frygter nemlig, at dette Korps vil blive tvunget
til at samarbejde med det tyske Politi. Der er navnlig’ Harme blandt de
internerede Kriminalpolitifolk paa Politigaarden, som selv har nægtet at
samarbejde. Det bør endnu engang understreges, at ikke een af disse Poli
tifolk er frivillige i “Arbejde”. De overnatter nu ikke mere i Klerkega
de, men paa selve Gaarden, 106 Mand ialt. De tvinges til at opholde sig i
Vagtlokalet 12 ad Gangen, og de modtager her ca 100 Anmeldelser pr.Dag om
Indbrudstyverier, men de rykker ikke ud og skriver blot Anmeldelserne
ned. De modtager heller ikke Anholdte, som Tyskerne bringer ind, idet de
ikke kan risikere at have danske Arrestanter paa Politigaarden, hvor in
gen kan tage sig af dem. Tyskerne bekymrer sig ikke om, hvad der bliver
af anholdte Hvorlænge Tyskerne kan holde disse 106 indespærrede paa de
res tidligere Arbejdsplads, er ikke godt at vide. De er enige om ikke at
ville gaa i tysk Tjeneste koste, hvad det vil.

Berlin har meddelt, at man er klar over de Vanskeligheder, det danske
Samfund kommer ud for ved Afskaffelsen af Politiet, men at Danmark lig
ger, som det har redet, og at Plyndringer jo kun vil gaa ud iver det dan
ske Folk. Tyskerne skal nok sikre sig selv og faa det, de har Brug for...

Den første Aften, da de internerede fra Politigaarden førtes til Reserve
politikasernen i Klerkegade, blev de sendt ind i et Værelse, møbleret med
tre Maskingeværer og ellers ingen Ting. De fik Ordre til at sove paa Gul
vet, mens tre Soldater bag Maskingeværerne bevogtede dem. Ved 23~ Tiden
inspicerede en tysk Politiofficer Salen. Han skældte Vagterne ud og beor
drede Senge ind. Det viste sig, at Vagtmandskabet havde troet, at de 106
Mand var en Flok fangne Sabotører

Tyskerne førte Fredag Aften alle Fanger bort fra Arresten i Roskilde. De
blev kørt ud af Byen i to Lastbiler, hvorhen vides ikke.

En eller anden Judas paa Politigaarden havde sat det særlige Laasesystem
til Dørene indtil den særlige Afdelings Kontorer ud af Funktion, da Ty
skerne kom~

Rundt om i København ser man, især paa Tobaks- og Vinforretninger, Skil
tet: “Lukket paa Grund af Indbrud”. Derimod er Færdselsforseelserne ble
vet færre, efter at selvbestaltede “Politibetjente” Lørdag standsede al
le Lovovertrædere, især Cyklister paa Strøget. Frihedsbevægelsen agter
ogsaa fortsat at sørge for, at Færdselsbestemmelserne overholdes. Det vil
ske drastisk, men effektivt.
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Et større Kup gennemførtes Natten til Fredag i Hovedstadens Brugsfore
ning, i Skaanesgade. Der er taget for 4000 Kr Varer (Smør, Viktualier,
Kitler, Lædervarer, Tobak og Spiritus). Tyvene har givet sig Tid til at
veje Drittelsmørret ud og pakke det ind. Det skal sælges paa den sorte
Børs, der florerer overalt. Tyske “Sipoer” (Sicherheitsdienstpolixei)
greb ind overfor den ublufærdige Handel i Suhmsgade i Gaar. De marchere
de frem og affyrede et Skud foran Folkekøknet. Saa gik de hjem igen, og
de blege Grosserere handlede videre~ Fortsætter disse Optrin, vil der fra
anden Side blive sørget for, at de Herrer faar sig en Oplevelse, de sent
vil glemme. Der bør ikke vises disse Marodører Skaansel.

Vagten paa Amalienborg advares. Man bør ikke tro, at der er Fred og ingen
Fare, fordi Tyskerne har lovet noget. Stikkere arbejder i den store Fol
kemængde, som staar alt for tæt ind paa Livet af de faa Vagtposter. Spær
Gaden af med Tove og træk Vagterne saa langt tilbage, at de har Bevægel
sesfrihed. Vær forberedt paa Overrumplingsforsøg. Det danske Politis Po
pularitet, som den manifesterer sig ved Amalienborg hver Dag, er Tysker
ne en Tom i øjet.

Sachbearbeiter i Gestapo, Henning Christensen, tidligere Holstebrogade 6,
er flyttet til Aurehøjvej 3, St.Helle~up.

Da Toget med dedanske Politifolk fra Aalborg passerede Randers, begyndte
en stor Menneskemængde at raabe Hurra og at vise Politifolkene Hjælpsom-
hed og Hyldest. Politimændene bad imidlertid alle gaa, da Tyskerne i Aal
borg havde skudt paa de Mennesker, som sagde Farvel, og saaret to.

Det meddeles fra Bornholm, at der i de sidste Aftener, lidt efter Kl 19,
i klart Vejr er observeret et mystisk Lysfænomen ude over Havet mod Syd
Sydvest. Det er en lysende Stribe, som skyder op og bliver staaende i ca
~ Minut som et lodret Lyn. Derefter svinder det langsomt bort. Der gisnes
paa et nyt Vaaben.

Det bekræftes, at Radiodiktatoren Lohmann er forsvundet. SS kunde ikke
lide ham og chikanerede ham, og da han klagede, fik han at vide, at man
savnede ham i den tyske Rustningsindustri~ Han foretog derefter sammen
med sin danskfødte Hustru en “Tjenesterejse” til Kalundborg, og siden er
han ikke set.

Dr.Best skal komme tilbage til København i Dag, hvis han har “overlevet”
sit Berlinbesøg. I tyske Kredse forlyder det, at hans Dage som Førerens
Stedfortræder i Danmark ere talte, og at Danmark nu skal ledes af SSgene
ralen Pancke. Under alle Omstændigheder staar Dr.Best nu meget svagt.

Navnet paa den myrdede Mand i Istedgade var Egil, ikke Eli Jørgensen. For
at undgaa Misforstaaelse noteres, at Johannes Hammerich, som blev taget i
Studenterforeningen, atter er løsladt.

I den senere Tid har man bemærket forskellige mistænkelige Personer paa
Universitetet. I Gaar kom en Mand, som ingen kendte, op paa Studenter
gaarden og rev en af Frihedsraadets Meddelelser ned. Andre ukendte Folk
blev set omkring Universitetet i de Studenterklynger, som diskuterede Si
tuationen. Studenterne bør indtil videre ikke besøge Universitetet og de
forskellige Læreranstalter, der sikkert vil vise sig forstaaende overfor
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denne Forsigtighedsforanstaltning.

En gammel Vits i lidt moderniseret Form: Hitler har bestilt sin Gravsten.
Den faar Inskriptionen: Dette var mit sidste territoriale Krav i Europa.

Schalburgfolkene, der uniformerede kører i Københavns Politis Biler, fø
ler sig nu som Situationens Herrer og foretager en Række Overgreb. Lørdag
Aften foretog to af dem “Visitationer” af Publikum i National Scala. Det
skete under Trusel med Revolvere. Da man ringede til Politigaarden, hen
viste man til Shellhuset, og det eneste Resultat blev, at de to Herrer
bagefter stod ved Personaleudgangen, holdt hele Personalet op ved Lukke
tid og “visiterede” alle. Den ene af Mændene er genkendt som en tidligere
Tjener, Børge Walther, Maribo, f. paa Rigshospitalet 1919, Forældre u
kendte.

-Meddelelsen om Direktør Orla Rode, Politiken, maa korrigeres, skønt den
stammede fra Kredse, der staar Direktøren nær. Han gør nemlig gældende,
at han kun holdt Personalet tilbage, da der strejkedes, af Frygt for, at
Rygterne skulde være falsk. Han hævder, at han opfordrede til Arbejdets
Fortsættelse ved at sisige: Vi skal være forsigtige med at starte en
Strejke herfra og vente, til Strejkeparolen fremkommer.

-Stævningsmand Herskov, Byrettens l.Afdeling, ivrig Schalburgmand, gen
kendtes blandt de Mænd, som angreb Fælledvejens Politistation. Han har
nu meddelt Byretspræsident Rytter, at han er gaaet ind i SS og har taget
Orlov i eet Aar.

-De danske Flygtninge i Sverige fejrer i Morgen Kongens 74 Aars Fødsels
dag med en Fest paa Stockholm Stadion. Hovedbegivenheden bliver en Fod
boldkamp mellem et dansk Hold, hvorpaa findes flere Landsholdsspillere,
og Stockholms Byhold. Entreindtægten gaar ubeskaaret til det danske Fri
hedsraads humanitære Arbejde. Ogsaa andre Steder i Sverige vil man ved
Idrætsarrangementer hylde Kong Christian, Dansk Idrætsforbunds Protektor.
Det kan iøvrigt vedrørende Kongen meddeles, at baade Helbred og Humør er
godt, selv om den sidste Tids Begivenheder selvsagt berører Kongen stærkt.

-Magister Werner i Statsradiofonien har sendt alle de Kunstnere, som re
gelmæssigt optræder i dansk Radio, følgende Brev:

“Det er under den foreliggende Situation, hvor den danske Statsadmini
stration har vedtaget at fortsætte sit Arbejde, absolut nødvendigt, at
Statskunstneriske Udsendelser holdes i Gang, idet en Arbejdsnedlæggelse
kan medføre, 1) at de fremmede overtager Radioen, og ikke som nu paa de
kunstneriske Omraader nøjes med at udøve Censur 2) at Lytterne udsættes
for en almindelig Konfiskation af deres Radiomodtagere og 3) at de Kunst
nere, der har medvirket efter 29.August 1943, og nu nægter at medvirke,
betragtes som strejkende og derfor vil blive behandlet efter Krigsloven
om Strejke”.
- - Skrivelsen taler for sig selv. Her skal kun paapeges, at Punkterne
1 og 2 er modstridende. Konfiskeres Radioapparaterne er det næppe de ty
ske Udsendelser, man vil berøve Lytterne Glæden af

Noget, som kalder sig Danmarks væbnede Demokrati (man vil overraskes,
naar man engang kan meddele, hvem det er. Det sker ikke nu, da det maa
befrygtes, at Tyskerne vil tage Foretagendet alvorligt) har udsendt en
harmdirrende Protest imod, at man generer Kunstnere, der optræder i Radi
oen. Det forklares, at danske Forfattere og Komponister ikke kan hindre,

i
25.September 1944 INFORMATION NR 290 V NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 255.

at deres Arbejder anvendes, og at de derfor foretrækker at have en Smule
Herredømme over, hvad der kommer frem, ved at samarbejde. Samarbejdet be
skrives som “et loyalt Forholdt til de danske Chefer og Programsekretæ
rer, saalænge disse med Pistolen i Nakken maa blive ved Radioen. Disse
gode Danskere skal ikke isoleres, saaledes at de efter Krigen og allere
de nu skal hænges ud son ringere Danskere. O.s.v.. Argumanterne falder
fra hinanden. Vi skelner skam skarpt imellem de frivillige og de, som
sidder med Pistolen i Nakken. Eksempelvis regner vi alle Radioavisens nye
Medarbejdere (Dahlerup Koch, Rus-Henrik. Mollerup Thomsen, Leo Clausson
Kaas etc) for Landsforrædere idette Ords juridiske og moralske Betydning,
mens vi ikke har eet bebrejdende Ord til Speakeren Fru Grethe Otto, som
fangedes i Radiohuset, eller Speakerne Knuth og Wiedemann, som fangedes,
da de gik til deres Hjem efter Tøj for Flugt. De ‘taler nemlig bogstavelig
talt med Pistolen i Nakken, hvilket giver en ejendommelig Følelse hos den
informerede Lytter, som hører dem annoncere en eller anden Døgnmelodi.
Det skål iøvrigt paa given Foranledning tilføjes, at vi for vor Part in
tet har at bebrëjde de Mennesker, som hidtil har medvirket i de rent dan
ske Programmer, har holdt deres Sti ren og har nægtet at formidle tysk
Propaganda. Der er ikke mere at bebrejde dem,’ end der er at bebrejde de
Journalister, hvis Artikler staar Side om Side med de tvangsindlagte i
vore Aviser-naturligvis ikke. Men vi har naaet det Tidspunkt, da den dan
ske Radio er overtaget af SS og befolket med regulære, bevæbnede Forbry
dere. I dette Selskab passer danske Kunstnere og Foredragsholdere daar
ligt. Vi skal herved opfordre til, at man fra ansvarligt Sted giver Radi
oens Folk Retningslinjer. De føler sig i øjeblikket truet fra begge Si
der. Rent privat mener vi, at jo mere Nazisterne udfylder Sendetiden i de
danske Programmer, jo bedre. Bedre Anti-Nazipropaganda eksisterer ikke
Anbefaler man fra ansvarlig Side Kunstnerne at gaa, bør man samtidig sør
ge for dem økonomisk.

Hvad Aviserne angaar mener vi, stadigvæk privat, at Journalisterne skal
blive, saalænge Læserne kan skelne imellem dansk og tvangsindlagt Stof,
og at Tidspunktet iøvrigt nu er Krigsafgørelsen saa nær, at man maa be
tragte Pressen som et Meddelelses- og Propagandaapparat, det er af Værdi
at bevare intakt.

En tysk Troppetransportdamper “Mar el Plata” har i nogen Tid ligget til
Reparation paa Nordhavnsværftet. For godt en Uge siden forlangte Tysker
ne den færdig med 22.ds som absolut sidste Frist. Skibet l~gger nu ved
Langeliniemolen. Det skal kunne rumme 5000 Mennesker..

-Paa Frederiksberg Politistation huserer nu i tysk Tjeneste to tidligere
danske Politimænd, Henriksen og Talvig, Lyøvej 23. De er begge afskediget
af Politiets Tjenestefor Plat. - Oplysninger ønskes om Dansk Politifor
bunds tidligere Formand og nuværende Æresmedlem, Politikommissær og Stik
ker C E.Madsen, Helsingør. En paalidelig Iagttager hævder at have set ham
paa Politigaarden i København

-Meddelelsen om Crome & Goldscmidt, der skulde have behandlet flygtende
Politifolk mindre heldigt, trækkes tilbage. Meddeleren har misforstaaet.

-De lokale tyske Kommandanter har pudsige Indfald. I Randers blev der un
der Strejken truet med “Skydning paa maa og faa” fra et bestemt Klokke
slet. Fristen blev under Forhandlinger med Borgmesteren udsat. Paa Syge
huset sendte man de oppegaaende Patienter hjem for at skaffe Plads til de
ventede saarede.Truslerne blev ikke ført üd i ‘Livet. Cst.Politimester El
legaard og Kriminalbetjent Nielsen er ført til Kolding.
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-Natten til 2l..ds. blev der forøvet Sabotage mod begge Spor mellem Hor
sens og Vejle. Begge Steder bortsprængtes to-tre Meter Skinner. Tyskerne
fik imidlertid alligevel Tog igennem Man kørte paa det nordlige Spormel—
lem Daugaard og Vejle, og paa det sydlige Spor paa den øvrige Strækning.

—Forud for Politirazziaen var til alle Byer udsendt forseglede tyske Or
drer. I Vejle vidste man, at denne Ordre var kommet, men desværre troede
man, at det var en almindelige Razzia, det gjaldt. Politimesteren, Borg
mesteren og mange Borgere gik i Dækning, men Politistyrken tænkte man ik
ke paa. Vejle har iøvrigt en Kommandant, Hauptmann, Biehl, der er faldet
i Unaade, fordi han er for forstaaende. En anden Officer i Vejle erklære
de overfor en Politimand, at Angrebet paa det danske Politi var det tun
geste Skridt, han havde maattet tage under Krigen.

-Stemningen i Berlin er bedre, end den har været i lange Tider, fortæller
en lige hjemkommen Dansker. Udsigterne til en snarlig Ende paa Forfærdel
sen har virket synligt oplivende paa Befolkningen. Den er kommet ud afden
dumpe Elendighedsfølelse og kan nu se en Ende paa det. Medvirkende til
den synlige Forandring er det ogsaa, at Berlinernefrygter Russerne mest,
men nu tror paa, at Angelsakserne kommer først. Manvil hilse dem som
Fredsbringere. Arrestationernes Antal er uhyggeligt. Alle Folk med Navn
og Fremtræden, som af SS mistænkes for at kunne anvendes til at arve Ri
get og Regeringsmagten, arresteres og dræbes~ Der maa end ikke være en
teoretisk Mulighed fri et ikke-nazistisk tysk Menneskes politiske Brug—
barhed. Ingen tænker mere paa den ydre Krig, alle taler om og frygter den
indre. De hemmelige Vaaben drøftes. Man er enige om, at de eksisterer,
men atde dels ikkekan blive færdige, dels ikke kan forarbejdes i til
strækkeligt Antal og endelig næppe kan anvendes fuldtud paa Grund af den
allierede Luftoverl egenhed.

Frk Oda Christensen, Datter af Vognmand Valdemar Christensen i Vording
borg, fungerer som Stikker for Gestapo i Sydsjælland. Hun arbejder forud
for en Arrestation, deltager i den, fungerer som Tolk og hjælper bagefter
ved at blive i Huset og udgive sig for den Arresteredes Hustru eller Dat
ter eller Kæreste, hvis der ringes. Det samme Trick har hun brugt hos Ef
tersøgte. Hun deltager ogsaa i Husundersøgelser.

-Familien Lauritzen, Istedgade 87, II ty er under Folkestrejken kommet i
Miskredit i Gaden, efter alt at dømme uden Grund. Man mener, at der blev
skudt fra deres Vinduer, men det ser ud til, at Sandheden er den, at en
Kugle fra Gaden ramte deres Gesims og richotterede. Kalkstøv fra Gesimsen
forveksledes saa fra Gaden med Krudtrøg. Der har siden været Revolverat
tentat mod Lauritsen. Opdagerne paa Svendsgades Politistation naaede at
undersøge denne Sag, og da de siger god for Lauritsen, bør han rehabili—
teres i Gaden.

Frk Herdis Møllegaard, Nøjsomhedsvej 22 IV, ansat i Nørrebros Messe, og
Korrespondent Frk Julie Brun, samme Sted, modtager Besøg af tyske Office
re r.

-Oplysninger ønskes om en vis Kattrup Larsen, der ofte opholder sig i
Randers. Han siger, at Sabotører har sprængt hans Fabrik, og at han ikke
kan vise sig i København. Hans Færden er mistænkelig.

—En Abonnent i Odense hævder, at Drabet paa Helge Møller, Roarsvej 2, var
et Justitsmord, at han var god nok, og at hans Flugt var ægte. Han hævder
videre, at hvis Møller har røbet noget, mens han var Gestapos Fange, er
det sket under Tortur, og han erklærer, at han selv har set Mærkerne ef
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ter Piskeslag. Han afviser den Tanke, at Møller skulde være frigivet som
Belønning for Angiveri. Sagen bør nøje undersøges, selvom en eventuel
Fejltagelse jo ikke lader sig gøre god igen. Siden Fru Meyer-Sagen er
der ikke sket Fejltagelser.

-Urmager Børge Østergaard Jensen, der har Forretning Niels Hemmingsens
gade og Bopæl Prinsessegade 23, er flyttet hjemmefra, fordi han faar ano
nyme Telefonopringninger. I Telefonen hører han Skæbnesymfonien blive
spillet ‘ Kender nogen Forklaringen, erden velkommen.

Lederen af det danske Flygtningekontor i Stockholm, Professor Stephan
Hurwitz har fra allieret Side faaet tilbudt det ærefulde Hverv som Dommer
i en international Domstol, som skal dømme Krigsforbrydere. Professor
Hurwitz befinder sig nu i England.

-Dansk Røde Kors fik Navnene paa de 197 Fanger, som førtes til Tyskland
fra Frøslev. Man besvarede imidlertid kun Forespørgsler og henvendte sig
ikke til de paarørende. I Dag, da Navnene paa de 1700 Deporterede kendes,
bør Røde Kors sende Meddelelser ud. Helmer Rosting har ikke paa noget
Tidspunkt af Krigen været sin Plads Voksen

-Det er Speakeren Clausson Kaas’s Mor, som bor Genforenings Plads. Han
har opgivet hendes Adress&

-En Hund, som ikke kunde læse Afspærringsskiltene udenfor Dagmarhus,
traadte forleden ind paa forbudt Omraade. En Vagtmand skød. den ned, men
ofrede kun eet Skud paa den. Adskillige Mennesker fik Ondt ved at se Hun
dens Dødskamp indenfor Pigtraaden. Tyskerne generede det ikke.

-Forleden holdt Tyskerne i Tarm Gilde. Det afsluttedes som sædvanligt med
Skyderi ind gennem Vinduerne til Borgere i Byen. Som Afslutning paa Fe
sten besluttede man at voldtage en Husassistent hos Rektor paa Gymnasiet,
de er okkuperet. Man børd ind til hende. Da Rektor kom hende til Undsæt
ning, klemte man ham fast i en Dør og skamferede hans Ansigt, efter at
hans Briller var blevet knust med et Næveslag. Pigen undslap.

-En tysk Officer i Skjern har indlagt sig Fortjeneste ved at afvæbne to
franc tireuers- to 10 Aars Drenge, der legede med Luftbøsser. Vaabnene
er fortsat konfiskeret af Værnemagten.

-Uhrmager Randrup Jensen, Falkoneralle 51, er i et af de sidste Numre af
“Dybbølposten” omtalt som Leder af NSU. 5 Københavnere, der~iblandt 3 Po
litimænd, har i den Anledning udsendt en Erklæring om, at de i en Aarræk—
ke har kendt Randrup Jensen, at han intet har med den Sag at gøre, og at
han er en god dansk Mand.

-I et fra Vestre Fængsel udsmuglet Brev opfordres til rettidig Indøvelse
af Morsesystemet

-Gestapo eftersøger Kommune-Sekretær, E Nielsen, Høng. I Aarhus er arre
steret Sygeplejerske Fru Paula Heide (Dansk Samling). Tandlæge Kirkegaard
Skanderborg, er blevet løsladt fra Frøslev.

-Under Proteststrejken i Stege tvang en større Menneskemængde følgende
Forretningsfolk til at lukke, da de ikke vilde gøre det frivilligt: Køb
mand Ernst Lang, Storegade, Slagtermester Chr Olsen, Storegade og Sko
tøjshandler Lonning, identisk med Sortbørsgrosserer, Kørelærer Christof
fersen, Næstved.
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-Mærket “Virtus” i Fædrelandet menes at dække over Egon Andersen, som
stammer fra Vejle, og som er uddannet paa Sydvestjylland i Esbjerg.

—Viborg ønsker Oplysninger om en Ridelærer Lillelund Nielsen, der for tre
Mdr. Siden er ankommet til Byen. Man er ikke tryg ved ham. Han menes at
have været Vognmand i Gentofte. Oplysninger bedes Mrkt:”Til 112”.

-De 2000 Mand, som fornylig ankom til Virborg, blev kun i Byen een Dag.

—Den 5.September var der paa Teknisk Skole i Sønderborg opklæbet en Pla
kat, der manede Lærere og Elever til at gaa hjem og forblive hjemme, til
Lærer og Stikker Arne Petersen var borte. Det skete, Næste Morgen gik
Børnene i Sct Jørgens Skole hjem efter en lignende Opfordring. 7.Septem-
ber meddelte Jydske Tidende: Lærer Arne Petersen ved Sct Jørgens Skole
og Teknisk Skole har i Gaar set sig nødsaget til efter Tilskyndelse af
sin Læge at tage Sygeorlov indtil videre.

-Lynforlæggeren Fr.E.Petersen erklærer, at han nu klart indser, at Eng
land og Amerika literært har præget Verdeb i de senere Aar, at han har
begaaet alvorlige Fejl isine politiske Sympatier ved at holde med Goethes
Fædreland, hvem han ikke kunde tiltro Brutalitet o.s.v. Der maa i denne
Anledning erindres om, at det var Fr.E.P., som i Efteraaret 1940 havde
en Bog om Fritz Clausen klar til Udsendelse umiddelbart efter den Magt-
overtagelse, som aldrig kom, og at han har udsendt en Del Propagandalite
ratur for Værnemagten. Oplysningerne herom er ikke blevet forlagt.

-Et svensk Bureau i Berlin skulde til sit Arkiv bruge nogle Billeder fra
den tyske totale Krigsanstrengelse. I Skrivelsen herom forekom følgende
Passus: “Vi kan ogsaa bruge et Billede af en “Blitzrnädel”. Det kan være
en hvilkensomhelst af de 30,000 Piger i denne Kvindeorganisation, men da
Billedet gerne skulde være typisk, beder vi om, at det ikke bliver hende
den kønne”

Belgiens midlertidige Regent, Kong Leopolds Broder, Prins Charles. har
under Besættelsen været aktiv Frihedskæmper. Han var i de sidste Maaneder
under Jorden.

-Græske Tropper marcherede som de første ind i Rimini og hejstedet græske
Flag over den italienske By....

-Luxembourgs Regerir~j er vendt tilbage til Landet, Storhertuginden følger
efter. Det er den tredie Eksilregering, som er kommet hjem.

-- I Tyskland frygter man, at Ungarn har henvendt sig til de Allierede om
Vaabenstilstand. Der gaar Rygter om det i Berlin. Manfrygter endog, at
Ungarn gaar over til de Allierede

Det danske Udenrigsministerium, de fem samvirkende Partier, Socialdemo
kratiet, De danske Fagorganisationer og det kopperative Fællesforbund har
protesteret overfor det tyske Riges Befuldmægtigede i Anledning af Depor
tationerne. Danmarks Præster har oplæst en enslydende Bøn fra Prædikesto
lene i Gaar, uden at det er noget Hyrdebrev.

Politiernes Portest, der gengaves i svensk Radio i Aftes er “den stærke
ste Protest mod de skete Arrestationer og Deportationer af det danske Po
liti.” Politikerne siger: “Som Talsmænd for den danske Befolkning giver
vi Udtryk for den dybe Harme, som dette Magtovergreb har fremkaldt over
alt i vort Land. Løsladelse og Hjemsendelse afalle de arresterede og de
fra Hjemlandet deporterede Politifolk og Genoprettelse af det opløste

danske Politi er en bydende Nødvendighed. De nu tilvejebragte Forhold
vil, om de fortsætter, føre Landet ud i en Tilstand af Lovløshed og Op
løsning i alle Sanfundsforhold. Ansvaret herfor vil falde helt og fuldt
paa de Myndigheder, som har frataget Landet dets lovlige Ordensmagt.”
Protester er underskrevet af V Buhl, Ole Bjørn Kraft, Knud Kristensen,
A M Hansen og Oluf Pedersen.

De samvirkende Fagforbund, Socialdemokratisk Forbund og Det kooperative
Forbund protesterer sammen paa Arbejderbevægelsens Vegne. “Den foretagne
Tilfangetagelse og Deportation er af alle danske Arbejdere opfattet som
et Overgreb, der ikke alene har bragt Sorg og Harme i Tusinder af danske
Hjem, men tillige har udelukket enhver Mulighed for danske Retstilstande.
Vi opfordrer derfor indtrængende til, at man drager Omsorg for, at de de
porterede danske Politifolk hurtigst muligt hjemføres og samtlige arre
sterede Politifolk løslades.”

De danske Præsters Protest, saaledes som hver enkelt fremførte den fra
Prædikestolen, siger: “De sidste Dages alvorlige Begivenheder i vort Folk
giver Kirken Anledning til at udtale sin Forfærdelse over den fuldstændi
ge Ophævelse af Retssikkerheden, som er skabt ved Fjernelsen af dansk Po
liti, og udtrykke sin Harme og Smerte over den Skæbne, som har ramt Hun
dreder af Landsmænd, der med Vold er f~ørt bort fra deres Fædreland. I vor
Afmagt overfor Værnemagten er det vor Pligt at fastholde, at Magt aldrig
i sig selv er Ret og forholde vore Fjender dette, og hver paa sin Plads
maa vi, selv under de vanskeligste Forhold, søge at hævde Sandheden og
Retten. Som Kristne maa vi under disse Forhold minde hinanden om, at vor
Herre og Mester ved sit Liv og ved sit Ord har lært os, at vi skal bære
hverandres Byrder og staa hinanden bi med gensidig Hjælp og Beskyttelse.
Gud styrke og trøste alle de ramte. Gud bevare Kongen, vort Folk og vort
Fædreland.

Biskop Fuglsang Damgaard har udsendt følgende Hyrdebrev: “Den 26.Septem-
ber fejrer vor Konge sin 74 Aars Fædselsdag. Tunge Tider har han gennem
levet sammen med sit Folk. Lad os ved Gudstjenesterne paa Søndag med sær
lig Inderlighed bede for vor Konge og hans Hus. Lad os takke Gud for, at
han har bevaret vor elskede Konge i denne for vort Land saa farefulde
Tid. Skæbnetunge Dage ligger bag os. Guds Fred med vore Døde, og Guds
Fred med dem, der sørger og savner. Menighedens Kærlighed og Forbøn føl
ger vore Landsmænd i Udlændighed og Fangenskab. Guds Ord taler om Lovløs
hed som en Forbandelse, som en Nedbrydelse af Guds egen Ordning, og om
Guds Dom over dem, som forvolder den. Lad os raabe til Gud, at han vil
gøre en Ende paa Lovløshedens frygtelige Svøbe og føre Retten ud til Sejr.
Lad os ikke trættes i Kampen for Sandhed og Ret Mine Børdre~ Vil I hil
se Menighederne med Ordene fra den hellige Skrift: I Ro og Tillid er e
ders Styrke. Tror man, haster man ikke. Kast ikke eders Frimodighed bort,
hvilken jo har en stor Belønning.”
- — Det bør vel tilføjes, at Kongen ikke ønsker særlige Gudstjenester
paa sin Fødselsdag.

Det henstilles indtrængende, at man bringer Advarslen i forrige Nr. ud
saa langt som muligt, saa fantastisk det end lyder, at Tyskerne skulde
nære Planer om at ødelægge hele Bydele i København. Det er sandt. Paa
Trods af alt, hvad vi har oplevet, møder man stadigt herhjemme, det sam
me Argument: Jamen, det sker da ikke i Danmark~ Man burde snart have
lært, at for Tyskere er ingen Forbrydelse for stor, ingen Slyngelstreg
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for nederdrægtig, intet Løfte beregnet til at holde og intet uden deres
egen Sikkerhed helligt. Enhver Tysker bestaar af to Personer, den berøm
te brave Mikkel og indeni den nye enten fanatiske eller frygtsomme Parti-
kæmper, for hvem Hensigten helliger Midlet, og som i blind Disciplin el
ler af Frygt for sit eget Liv begaar alle tænkelige Forbrydelser med god
Samvittighed, enten fordi han faar Ordre, der synes at fritage ham for
personligt Ansvar, eller fordi han handler til Fædrelandet og Partiets
og i Virkeligheden til hele Menneskehedens Bedste, selv om de andre Ulyk
salige ikke lige straks kan forstaa det. Hertil er i det sidste Aar kom
met en Art desperat Lyst til at trække saa mange som muligt med sig i
Faldet, saa de færrest tænkelige skal hovere, naar det gaar galt Man bør
sætte sig ind i denne Mentalitet og forstaa, at vi i den kommende Tid i
Danmark kan komme ud for alt det, vi ved, Tyskerne har begaaet i Polen,
Norge o.~V. Vi er ikke mere Lystmorderens lille Kanariefugl - vi er hans
Offer

Jo før, man indstiller sig paa dette, jo bedre.

Blandt de tyske Trusler, som det danske Styre i øjeblikket har at tænke
over, skal nævnes følgende:

1) Fortsætter Jernbanesabotagen vil man som i Norge tvangsudskrive Borge
re, der skal passe paa Jernbanelinjerne og med deres Liv indestaa for, at
der intet sker. Det vil sige, at man skyder de tvangsudskrevne Vagter,
hvis der sker noget paa den Strækning, de skal bevogte.

2) Hvis der igen udbryder Strejke, vil man deportere hele Arbejdsstyrker
uden Persons Anseelse. Dansk Arbejdsgiverforening har underrettet sine
Medlemmer herom.

3) Deportationer af Tusinder af unge Mænd kan ventes uden Aarsag. Det er
blevet tilkendegivet de polytekniske Studerende, at Polyteknisk Forening
som sin absolutte Overbevisning mener, at det paa Grund af Situationens
Uoverskuelighed vil være i højeste Grad tilraadeligt at holde sig borte
fra Højskolen. “Dette er kun eet Eksempel.

Kontorchef Aarø, Statens civile Luftværn, har noget ubetænksomt rakt Ty
skerne en hjælpende Haand i deres Bestræbelser for at genoprette det saa
ubetænksomt ødelagte civile Luftværn. Han har faaet en Mand fra Luftvær
net og to CBere placeret som Vagter i Centralkommandoen, hvor de paa
Flukes Ordre skal kunne varsle - altsaa ogsaa, hvis nye falske Alarmer
maatte synes ønskelige~ Det ser saa besnærende ud, at vi skal advares,
men Sandheden er, at Advarslerne først og fremmest er beregnet for de
Virksomheder, der arbejder for Tyskerne. Det er dem, der kan ventes an
grebet. Civilbefolkningen kan rette sig efter Skydningen og Lyden af Bom
ber, om det skal være. Den Alarm, vi havde forleden Nat, skyldtes, at en
Schalburgmand legede med Fjernstyringen og satte en enkelt Sirene i Gang.
Omgaaende kom der fra Graf Major und Idiot Kotolinsky Ordre til, at der
skulde afvarsles for hele København. Statens civile Luftværns Officerer
har nægtet at gøre tysk Tjeneste i Centralkommandoen. De er blevet truet
med Afskedigelse.

Som omtalt er en Del Fanger flygtet fra Vridsløse. Det drejer sig om 17
politiske Fanger, for Størstedelen Kommunister, med Forretningsfører Ri
chard Jensen i Spidsen~ Desuden undveg een almindelig Fange, Carl Martin
Pedersen. De 17 Navne er: Georg Carl Jensen, Axel Sigurd Sandøl, Johannes
Ammundsen, Johan Balslev, Valgard H.O.Christensen, Gilbert Nielsen, Cajus
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Marentius Johansen, Erland Olsen, Erik Aage Richard Jensen, Kaj Lykke
Jensen Vandmand, Eigil Kärrn, Alberti Hansen, Axel Emil Lind, Kaj Geill,
Jørgen Ditlev Jensen, Georg Christoffer Mortensen, Erno Hermann Frede An
ders Pedersen.

Som man muligt kan se af Navnene drejer det sig om Frihedskæmpere og om
Kommunister fra Trawlersagen i Frederikshavn paa den spanske Borgerkrigs
Tid, og Drabet paa den estniske, frafaldne Kommunist i et Sommerhus paa
Amager plus et Par fra andre politiske Sager.

FraSundholm er undveget en Sens Mand af noget anden Kaliber.

Tyskerne er i Færd med at rømme Hærens Vaabenarsenal paa Amager. Maski
nerne føres til Tyskland. Arbejderne er sagt op. De faar 40 kr i Fratræ
del sesgrati ale.

Tyskerne har truet med at deportere 70 Mand fra DDPA paa Benzinøen, fordi
de nægter at gøre Vagttjeneste, efter at Politiet er fjernet.

-Handelsstandsforeningen i Vanløse har indført en frivillig Vagtordning.
Man patrouillerer for hinanden paa Skift. 350 har meldt sig. Paa Fr.
sundsvejen har Tyve med en 3 Tons Lastbil systematisk plyndret Forretnin
gerne Paa en af Ruderne skrev Tyvene paa tværs over det hele: Tyvene har
været her Fra Konditoriet “Bristol” overfor Vesterport er der stjaalet
Varer for 45,000 Kr, deriblandt Kaffe og Kakao. Tyskerne foretager mange
Razziaer, men interesserer sig kun for Vaaben.

-Sporvejene udfører i disse Dage en Del Sporarbejder, idet man forudser,
at Tyskerne helt vil forbyde Sporvognskørsel over Raadhuspladsen.

-I Fredags blev 12 tyske Marinesoldater og 4 tyske Politisoldater, Ofre
ne fra Amalienborg, begravet paa Vestre Kirkegaard, Kransene var over
Mandshøjde. Fabelhaft

—Man kan i København se tyske Politibiler med en enkelt Dansker-en nazi
stisk Politimand-ved Siden af Føreren. Det er hans Opgave paa Gaden at
udpege Kolleger, som skal arrestéres!

-Den sorte Børs florerer aldeles fantastisk i Provinsen. Rekorden er
slaaet i Aarhusm hvor man paa Hovedgaden har set Dameundertøj falbudt af
Folk, som havde stillet Borde op. I Odense er Varer, som vàr stjaalet om
Natten, blevet solgt paa aaben Gade om Dagen.

-Gestapo har i Hillerød arresteret Poul Jacobsen, en kendt Spejderfører
fra Fredensborg. I Horsens er Redaktør Karl J Holm, Horsens Avis, blevet
arresteret, og Bladet er lukket. Hele Personalet blev sendt hjem af Ty
skerne med Ordre til at blive borte. Man mener bladet skal lukkes 14 Da
ge. Det har “overtraadt alle Paabud og Forskrifter”.

I Randers er der sket to Skinnesprængninger og een Bombeeksplosion i et
tysk Lokomotiv - I Sønderborg har det tyske Mindretals Korps nu maattet
aflevere Skydevaaben. Det er bevæbnet med dansk Politis Gummistave. -

Toldbetjente har overtaget Grænsegendarmeriets Tjeneste i Sønderjylland
- I Skive og i Holbæk har Tyskerne nægtet at give Bilerne Køretilladel

se, fordi Politiet strejker()

-Der er givet det tyske Politi Instruks om at optræde høfligt overfor An
meldere. Det sker de fleste Steder, men da Tyskerne ikke forstaar Dansk,
hjælper det ikke meget. Som Situationen ligger bør man utvivlsomt, i
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hvert Fald pr Telefon, henvende sig meget til det tyske Politi, ikke
mindst med Forespørgsler. Man har altid Lov til at være i Tvivl om Mørk
lægningstiden eller Bestemmelserne for Hundetegn, Radiolicens, Lukketid
o.s.v. Det gælder om at beskæftige de unge Mennesker. Men husk: Høflig
hed: Man beskæftiger dem længere ved at være høflig end ved, som en kendt
Københavner fordriver sin Aften med, at ringe til det tyske Politi og si
ge et enkelt, altfor kort lille sjofelt Ord, hvargang detsvarer.

-I Anledning af Eksplosion under en Lastbil i Silkeborg fangede Tyskerne
Lørdag Aften i Byens Gader 50 tilfældige Mennesker, som blev stillet op
mod en Mur ved Seminariet. 6 Soldater blev stillet op foran dem og fik
Ordre til at gøre Ladegreb. De ulykkelige maatte staa op ad Muren til
Klokken 2 Nat.

-Bladenes Meddelelse om, at man taler strengt til Folk, der slaar falsk
Brandalarm, betyder, at de faar en Gang læsterlige Prygl paa Hovedbrand
stationen.

-I Shellhuset er ansat danske Vidner, som kaldes ind og aflægger Ed paa
hvad som helst.

-Den konstituerede Politimester i Tønder har overgivet den tyske Komman
dant i Byen store Stabler af Papir og meddelt ham, at han betragtede ham
som sin Afløser, og dette var Politisagerne, hvoraf flere var meget vig
tige: Kommandanten fik det meste af et Nervesammenbrud, raabte: Hilfe uns
Gott mi Himmel~ og besvor Politimesteren at fortsætte, hvilket han næg
tede. Da Kommandanten tryglede ham om at sørge for, at Luftværnet for
blev, saa de tyske Soldater kunde sikres ved Luftalarmer, svarede Politi
mesteren disse Ord, som allerede er blevet klassiske i Sønderjylland: Ich
bin aufgelöst, Herrn Kommandant~ Det vise sig iøvrigt, at det var Politi-
tropper fra Slesvig, som besatte Stationen i Tønder.

Den tyske Kommandant i Varde forkyndte under Strejken paa store Plakater:
“Den tyske Værnemagt i Danmark har den Opgave at værne Landet for Krig og
Krigsbegivenhederne. Det maa være et særlig dansk Interesse i at under
støtte og ikke sabotere et saadant Værn for Landet”. - Saa ved man det~

-I Oksbøl er det kommet til Kampe melle Tyskere og polske Tropper, som
aabenbart sympatiserer med de allierede. Det bemærkelsesværdige er, at
der var Tyskere med paa Polakkernes Side. Antallet af Ofre kendes ikke,
men Roen i Lejren blev tilvejebragt.

-Den tyske Kommandant i Esbjerg har efter Ordre fra Højere Sted niaattet
tilbagelevere alle de Motorkøretøjer, han røvede i Forretninger og fra
private.. De blev stillet tilbage om Natten De tyske Soldater siger, at
Vognene og Motorcyklerne blev taget af de tyske Officerer, som vilde sik
re sig Flugtmuligheder

CBU Kolonnen i Herning har opløst sig selv og er forsvundet med meget Ma
teriel, deriblandt flere Biler.

-SPECIELT: 134. Tak for Brev. - 76. De har Ret. Det var en Forveksling
mellem to Numre - 408. Returner blot til sædvanlig Adresse. 245: Brevene
er sendt. Det er Postvæsenet igen - 420. Tak, vi kan ikke finde Dem i
Regnskabet. 113. Det var rigtigt med de 75. - 221. Ja, Tak, Pengene er
kommet. 204-Begge Dele er i Orden.

-I Odense stormede Tyskerne ogsaa de kommunale Kontorer og holdt alle
tilstedeværende op i 20 Minutter-selv smaa Børn maatte staa med Armene
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op, tudbrølende. Aktionen lededes af Karusselejer Ejnar Hansen, en beryg
tet Stikker. Aktionen mod Domhuset, hvor man skød med skarpt, lededes af
Poul Tysker,(Hansen), Stikkeren, som blev saaret ved Geels Kro. Han er en
ofte straffet Alfons. Han hævnede sig paa Retten ved at sørge for, at
Domhusets Personale mistede alle personlige Ejendele. Selv Dommerens Fyl
depen blev “Beslaglagt” Tyskerne truede med at sprænge Politikommissær
Frosts Villa i Luften, fordi de ikke kunde finde nogle Papirer. Man var
allerede ved at bringe Bohavet ud, da Tyskerne fandt Papirerne indemuret
i Kælderen. Frost er Fange.

SIERMELDING: HILSEN TIL BERTIL, STIG OG ESTER.

En Mængde Stof, deriblandt det udenlandske, maa af Pladsgrundeudgaa i
Dag. Vi kan ikke klare mere, hvis Posten skal naas Her er lidt af det
vigtigste fra Udlandet: Tyskland har, for fra Japan at faa Oplysninger om
Superfæstningerne, hvis Angreb ventes snart, sendt en flyvende Bombe til
Japan. Den er naaet frem pr.Ubaad, men Japanerne giver alligevel ingen
Oplysninger fra sig - De tyske Flygtninge i Omraadet bag Vestfronten fø
rer et rent Nomadeliv, idet de afvises i den ene By efter den anden. Ale
ne i Hessen-Nssau er der 360,000 Flygtninge, som nu vandrer længere ind
i Riget - Alle lettiske, estniske og litauiske Statsborgere i Tyskland
har faaet Ordre til at melde sig til det tyske Politi - Tysklands Vaaben
industri er snart kaput. Man har mistet Tilførslerne af 24.Mill- Tons
Jernmalm fra Frankrig, Belgien, Luxembourg og Sverige (pr.Aar), og en
Trediedel af al Benzinen, da Rumænien faldt. Saagodt som al Mangan, Wol
fram og Krom er forsvundet og det sidste haarde Slag er, at al Nikkel
forsvandt, da Finland sluttede Vaabenstilstand. SLUT.
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Løfter brødes, Tro, der svigted,
Grænser brast. Mod, der sank.
Een dansk Een dansk
Mand stod fast Mand stod rank

Modgang, Uvejr, Styrk, mit Folk,
Storm og Slud. din Tro og Trods:
Een dansk Een dansk
Mand holdt ud. Mand er os~

(Poul Sørensen)
Min Gud, mit Land, min Ære.

Professor Werner ved Aarhus Universitet har maattet bringe sig i Sikker
hed. Et Par revolverbevæbnede Mænd søgte ham paa hans Bopæl. Han var ikke
hjemme. De er genkendt som hørende til Gestapos Mordafdeling.

Pancke har givet Udtryk for, at man ogsaa agter at ødelægge et enkelt
Kvarter eller Gade i Tilfælde af Skydning fra. et enkelt Hus. Episoden i
Nyhavn var kun en lille Mundsmag.

Afbrændingen af Bygningen Amaliegade 3~ er kun eet Eksempel paa tysk Ner
vøsitet. Ved Skydningen, der fik den gamle Bygning til at ryste, sprang
et Vindue op. Tyskerne regnede med Angreb derfra og kastede en Haandgra
nat ind, hvorefter Huset brændte.

Bispebjerg Hospital anmeldte forleden et Dødsfald paa Grund af Forgift
ning. Man anmodede om legalt Ligsyn. Der forhandledes telefonisk med tre
af de ny Politifolkm uden at nogen af dem forstod, hvad det drejede sig
om. Den sidste sagde: I en saadan Situation maa man handle efter Kondui
te~ Røret paa...

Til yderligere Belysning af Baggrunden for Departementschefernes Beslut
ning tjener, at Ministerialforeningen med 49 Stemmer mod 1 vedtog følgen
de Udtalelse: “Ministerialforeningens Bestyrelse og Repræsentantskab, der
deler det almindelige ønske om en kraftig Reaktion overfor den sidste
Tids Begivenheder, udtaler, at Administtationen dog efter vor Opfattelse
af Hensyn til Befolkningens Tarv bør fortsætte i det Omfang, det er mu
ligt, og at man nærer alvorlig Tvivl om Muligheden for, at!dette kan ske
paa forsvarlig tlaade uden Departementschefernes fortsatte Medvirken som
Ledere af de enkelte Styrelser”.

Den ene, som gik imod, ønskede, at man ikke skulde udstede nye Love.

Stikkeren Arne Petersen fra Sønderborg er rejst til Vejle og derfra til
syneladende til Padborg.

Under Aktionen mod Nytorv Politistation forvildede de tyske Soldater sig
ind i Slutterigangen, som de troede var en hemmelig Gang. De havnede in
de i Byretten, hvor de spiste Personalets Frokostpakker og stjal Penge,
Tobak, Fyldepenge etc.

Hos Direktøren for Haandværkerbanken i Korsør, Gustav Johansen, Formand
for den konservative Vælgerforening, forlangte Tyskerne forleden 80,000.
Han afviste Kravet og sagde, at han maatte tale med København. Senere kom
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de igen og forlangte 40,000. Da de ikke fik dem, arresterede de ham og
sigtede ham for at nave provokeret Strejken i Byen. Han har tidligere væ
ret arresteret.

25/9 Kl 18,00 eksploderede en Bombe i Ejendommen Skolegade 17 Esbjerg,
hvor Organisation Todt har til Huse. Fire Mand med Halvmasker gik ned i
en Farveforretning i Naboejendommen, trængte gennem Murgennembrydningen
ind i Kælderen under Todthuset og lagde Bomber. De bragte derefter Farve
handleren og hans Personale i Sikkerhed. Gulvet sprængtes ved Eksplosio
nen, og Stueetagen ødelagdes. To Kontorister hos Todt kom til Skade, mens
en forbipasserende, en nyantagen Portier paa et Esbjerghotel, saaredes,
da han netop kom forbi paa Vej fra Toget. I Esbjerg Højskolehjem, hvor
Værnemagten bor, knustes alle Ruder, og an Vagtpost fik en Mursten i Ho
vedet og sank besvimet om. De fire Mænd havde advaret alle andre Trafi
kanter, og Farvehandleren slog Alarm i sin Ejendom.

Obergefreiter MUnter, som stod Vagt foran Petersens Benzintank, Valby
Langgade, fandtes i Gaar liggende død paa sin Post.

-En tysk Patrulje har dræbt Skuespilleren Charles Viktor Hansen (Cirkus
revyen). Hans pludselige Død er omtalt i Aviserne. Man hævder, at han ved
Flugt vilde unddrage sig Anholdelse.

Garnisonskommandanten i Haderslev, Oberst, Greve von Schimmelmann har o
verfor Politifuldmægtig Bark ladet sig forlyde med, at forsvundne danske
Politimænd vil blive eftersøgt af Gestapo.

Ogsaa i Vejle er Varetægtsfanger blevet løsladt. Det sker, efterhaanden
som Anholdelsesfristen udløber. Arrestforvareren har fungeres som Ankla
ger. idet han efter mundtlig Bemyndigelse i Retten krævede en Hustrumis
handler fængslet.

Den danske Radio meddelte til Morgen, at Politikommissær Wulff var flyg
tet fra Turisthotellet gennem et Tagvindue, og at de øvrige Fanger var
overført til Vestre Fængsel. De havde udtrykt Harme over det skete....
Side III, der er skrevet før II, omtaler Forholdene paa Turisthotellet.
Bemærkningen er altsaa nu forældet Det kan til Radiooplysningen tilfø
jes, at Wulff, der er kendt for sit intime Kendskab til Gestapos Arbejde

~og sin Hjelp til danske Fanger, klatrede over Tagene fra Turisthotellet
i Aftes i Mørkningen. Han slap gennem et Tagvindue ned i en anden Ejen
dom og er nu i Sikkerhed.

I Anledning af Radiomeddelelsen og af en Række Radiomeddelelser, som ikke
findes i Morgenbladene, gør vi opmærksom paa følgende:

Af Pladsgrunde dækker vi normalt ikke, hvad Aviserne, dansk Radio og
svensk Radio bringer. Det anses for kendt. Derimod citeres nu og da en
gelsk Radio, der er vanskelig at aflytte i København. Man maa altsaa sup
plere med Radioaflytning, ogsaa af SS-Udsendelserne herhjemme. Disse Ud
sendelser er blevet ganske interessante, efter at de Herrer Speakere har
givet sig til at polemisere med os og til at forsvare deres egen Handle
maade. Jævnfør UntersturmbannfUhrer Bjørnssens personlige Betragtninger
i Morges, hvorunder han protesterede imod, at vi havde udnævnt ham til
Standartenführer. Vi skal forsøge at huske, at han kun er Unter, men kan
ikke garantere~ Den islandske Rigsforstander Søns Person skal vi derimod
ikke glemme. Der er lang Vej hjem til Island, Hr SSmand.

Opmærksomheden henledes paa Historien om den Saarede, der er bortført fra
et Hospital i Aalborg og dødeligt saaret af Nakkeskud. Han menes at være
Stikker, Rapport fra Aalborg imødeses.

KommunikéNr2 fra DANMARKS FRIHEDSRAAD. 26/9 1944.

I Tiden 10/9 - 23/9 1944 har vore Styrker foretaget en lang Række Angreb
paa Jernbaner og andre krigsvigtige Maal. Af disse Angreb skal følgende
nævnes:

Den 11/9 Afsporing af tysk Transporttog Syd for Løgstør. Lokomotiv og
flere Vogne beskadigedes.

Den 15/9 ødelæggelse af Spor og Sporskifter 6 Steder i Jylland. øde
læggelse af Tankvogn med 12,500 Liter Benzin ved Silkeborg.
Sprængning og Afbrænding af 3 tyske Diesellokomotiver paa Ba
neterrainet ved Aalborg. ødelæggelse af Transformator ved
Aarhus Nordhavn, saaledes at Strømtilførslen til det for Fjen
den arbejdende Værft Derby blev afbrudt. Værftet vil i lang
Tid kun kunne arbejde med betydeligt nedsat Kraft. ødelæggel
se ved Sprængning af den tyske Radio-Telefon-Telegrafstation
paa Vesterbro i Aalborg. Dette Angreb lettedes derved, at de
tyske Poster sov.

Den 16/9 Sprængning af talrige Sporskifter i Sønderjylland. Sprængning
af et 30 Meter under Jorden liggende, s~tærkt bevogtet Benzin—
depot ved Aalborg. Total ødelæggelse af Universalfabrikerne
i Aàrhus. Disse Fabriker tilvirkede Dele til Ammunition.
Sprængning af den tyske Radiostøjsender paa Bejsebakken ved
Aalborg. Senderen var anbragt i en Barak, der laa indenfor et
stærkt bevogtet Omraade, der var omgivet med flere Pigtraads
hegn.

Den 17/9 Sprængning af den tyske Kraftstation øst for Limfjordsbroen i
Aalborg. Stationen, der var stærkt bevogtet, vil først kunne
komme i Gang igen om ca 2 Maaneder.

Den 16-23/9 ca 15 Angreb paa Jernbaner i Jylland. Et enkelt Sted kom det
til Ildkamp. Vore Tab var 2 saarede, ingen fangne.

Vore Styrker har efter Ordre undladt at gribe ind under Begivenhederne
den l9.ds. og følgende Dage. DANMARKS RRIHEDSRAAD.

ê
Kommandanten i Helsingør udtaler, at Byen skal forsvares so&i et Stalin
grad, til hvilken Ende han vil omgive den med et “tankproof” Pigtraads
hegn. Hvordan var det nu, faldt Stalingrad ikke?

Tyskerne har rapset god til sig under Aktionen mod Politiet. De har
stjaalet Politifolkenes private Ejendele i en Udstrækning, man end ikke
oplevede 29. August. Kriminalrat Hermannsen har undskyldt det med, at en
Del af Folkene var Frontsoldater, “der arbejder efter Mottoet: Død,Plynd
ring og Voldtægt”.

Fuldmægtig i Krisepolitiet, cand jur Foltermann, var nær blevet tvangs
eksporteret. Han blev slæbt med ombord paa Skibet, skønt han er Nazist,
og da Juristerne senere blev løsladt, var han ikke med paa Løsladelses
listen - simpelthen fordi de Herrer i Sehllhuset slet ikke vilde have
haft ham fanget. Der blev ført lange Forhandlinger med Dagmarhus, før
Parteigenosse Foltermann kom fri. Iøvrigt er der med Vilje ført Nazisti
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ske Politifolk til Tyskland. De skal virke som Stikkere blandt Fangerne.
Man efterlyser i den Forbindelse von Cotta Schønberg fra Frederiksberg,
en meget farlig Stikker. Ifl. een Rapport arbejder han paa Frederiksberg
Politistation nu, ifl en anden var han med ombord.

Det tyske Politi, som uden videre sprænger Huse i Luften, erklærer, hvis
det under Patrul jer tilkaldes i Anl. af Indbrud, at det ikke har Kompe
tance til at gaa ind i Folks Huse... Men man tilbyder at “affyre en Sal
ve udenfor for at skr~me”.

Under Aktionen paa Politigaarden kunde man ikke finde Arthur Dahl, som
ikke var paa sit eget Kontor. Da man endelig fandt ham, begyndte man at
forhandle med ham om forskellige Forhold. Forhandlingerne menes ført af
Dr.Hoffmann. Arthur Dahl udtalte:”Som Forholdene ligger, er der intet
Grundlag for Forhandling.” Og derefter spadserede han ned i Gaarden til
alle de andre Politifolk, med Hænderne bag Nakken. Meddelelsen om, at han
senere skulde være blevet ført til en Parole for Kontorpersonalet, viser
sig at være forkert og stammende fra Nazikredse. Arthur Dahl er stadigt
“Æresfange” sammen med de andre. De sidder i hver sit aflaasede Værelse
paa Turisthotellet, faar nu og da Familiebesøg, men har ingen indbyrdes
Forbindelse og er ude af Kontakt med Begivenhederne udenom. Det er og
bliver uforstaaeligt, at Departementscheferne ikke først og fremmest har
forlangt Eyvind Larsen, deres egen Kollega, fri - saalænge han sidder in
despærret, burde de øvriges fortsatte Arbejde faktisk være umuligt. (De
partementschefernes Motiver til at fortsætte skal iøvrigt ikke forklej
nes, der kan sigesmeget baade pro et contra i den Sag, men vi deler ikke
Troen paa, at der atter bliver Ro. Pancke har mere i Baghaanden~)

Livet paa Politigaarden former sig uændret. De 106 er stadig Fanger, men
kan nu komme ud i Byen, idetde afgiver IEresord. Bliver en af dem borte,
vil det gaa ud over de øvrige, der er at betragte som Gidsler for den
fraværende. Kun undtagelsesvis tager de indespærrede sig af en Forbryder.
En Undtagelse blev saaledes i Gaar gjort med en Sædelighedsforbryder, der
var blevet indbragt til Lyngbyvejens Politistation, efter at være blevet
fanget paa fersk Gerning. Ham beholdt man~ Polititjenesten bestrides i-
øvrigt af tysk Politi, bistaaet af det saakladte Hipo (Hilfspolizei), d.
v.s. Schalburgfolk, Sommerfolk, Marinevægtere og Stikkere. Tyskerne har
løsladt alle fængslede Nazister, deriblandt Morderen Anker Due (den lille
Banan). De gør nu Polititjeneste~ Naar Schalburgfolkene ringer til det
danske tvangsindlagte Kriminalpoliti, opgiver de kun deres eget og Poli
tistationens Numer. Man vil imidlertid ikke tale med dem, medmindre de
opgiver Navn, og det tør de færreste. Saa maa de helt ind paa “Gaarden”
med en Rapport.

atter i Gaar Dommermøde hos Byretspræsident Rytter. Man vedtog
at se Tiden an. De kriminelle Afdelinger ligger altsaa stadigt
Man afventer Bests Hjemkomst.

Om det nye “Politi”s Bedrifter kan oplyses: En Bank ringede til Valby Po
litistation og spurgte, om man vilde være elskværdig at prøve Bankens A
larmsignal. Svaret lød: “Vi har intet Alarmapparat” Røret paa. - Da To
talisatorforstander Rosendahl Søndag Eftermiddag skulde til Travbanen med
siné mange Penge, rekvirerede han som sædvanlig Politiassistance. Han fik
fire SS-Folk i fuld Krigsmaling. Med dem holdt han sit Indtog paa Banen.

-En Mekanikerlærling anmeldte et Cykletyveri til “Københavns Politi”.
Svaret lød: Saa stjæl for Helvede selv en - En Mand spurgte om Køre-

kortfornyelse paa Politistationen i Charlottenlund. En høflig Tysker sva
rede: Jeg forstaa sehr daarligt Danske - hvortil Svaret lød: Naa, hvad
sidder De saa dér for

Tyskerne har rømmet Tinghuset paa Blegdamsvej. Bygningen blev i Gaar o
vergivet til Politifuldmægtig Dethlefsen, mens Politimesterens Kontor,
Belgsamsvej 4, blev overgivet til Politifuldmægtig GUnther. Det viste
sig, at der var stjaalet fra Lokalerne, bl.a. er en Del Skrivemaskiner
forsvundet. En Journalist, der havde mostet sin Skrivemaskine, gik til
Fælledvejens Politistation med en Anmeldelse. En Vagtpost bragte hans Le
gitimationskort ind, mens han ventede udenfor paa Gaden. Saa kom han til
bage med det og sagde: Alles pr Telephon~

Politiinspektør Kampmann fra 58.Politikreds beskyldes i Viborg for at ha
ve opfordret Kriminalpolitifolk til at vise Tyskerne Vej til Landpoliti
mænds Boliger Det blev nægtet. Politimesterforeningens Formand, Politi
mester Seidenfaden, som er paa fri Fod, har Pligt til at indsamle Oplys
ninger om de enkelte “Mestre”s Opførsel. Det er ikke blot Ove Jensen i
Slagelse, som har opført sig uheldigt. I Ministerierne fik man i Forgaars
lidt af et Chock, da en Politimester i en jydsk Bu indrapporterede, at
han”efterhaanden fandt det vanskeligt at varetage sit Embede”

Panckes højtidelige Tilladelse synes bgsaa at have skabt nogen Forvir
ring. Det maa derfor understreges, at der her kun foreligger et plumpt
Forsøg paa at lukke den endnu ikke fangne Del af Politikropset til Tje
neste igen, en Tjeneste, der paa ethvert Punkt maa foretages efter tysk
ønske og med stadig Risiko for nye Aktioner. De kommunale Vagtkorps, som
sikkert vil blive oprettet, og som vel ogsaa bør oprettes, maa have Ka
rakteren af Borgervæbning eller gammeldags Vægterkorps, dog uden Morgen—
stjerner. Ingen “rigtig” Politimand bør træde ind i disse Korps. Han skal
forblive under Jorden Resten af Krigen, holde sig i Kontakt med sine Kol
leger og en ny Politiledelse, som vil lade høre fra sig, og iøvrigt holde
sig rede til at lystre Ordre fra Ledere, han kender og respekterer. Der
vil blive Brug for hver eneste Mand paa en Maade, Tyskerne vil synes me
get lidt om. Med Hensyn til Statens civile Luftværn ligger Sagen noget
anderledes. Det synes ikke usandsynligt, at det kan komme i Gang igen paa
rimelig Basis og i Forstaaelse med alle Kredse i det danske Folk.

Sveriges Beslutning om ikke længére at tillade uden1andsk~Søfart i svensk
Territorialfarvand fra Rigsgrænsen ved Torneelv rundt til~og med Falster
bokanalen, aabner unægtelig interessante Perspektiver for den danske
Skibsfart. Som det vil være bekendt, nægtede de svenske Søforsikringssel
skaber for nogen Tid siden at forsikre Skibe, der gik i den saakaldte
Malmfart fra Luleaa til tyske østersøhavne. Dette havde til Følge, at de
svenske Rhedere ikke turde lade deres Tonnage sætte ind i denne Fart i
nogen væsentligt Udstrækning, og danske Skibe blev i stedse stigende Grad
tvunget ind i Malmfarten. Denne Trafik er nu slut.

-Verserende Rygter om, at Leo Dannemand, Smørumvej 299, skulde være Stik
ker, kan absolut dementeres.

-Fra Politigaarden i Viborg har den frie Presse sikret sig en Del Papir.
Fra Politistationen i Grenaa er fjernet 15 Pistoler og flere Tusind Skud
Ammunition. -Fra Skanderborg meddeles, at Politiassistent Ryevads Besøg
paa Politistationen er opklaret. Der er en naturlig Forklaring. Han har
hentet Luftværnsmateriale. Det meddeles fra fler.e jydske Byer, at for
svundne Politifolk befinder sig godt paa Landet, hvor de overalt har faa

Der var
fortsat
stille.
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et en god Modtagelse af Landmænd, hvoraf flere nu for Alvor har faaet øj
nene op for Tilstandene i Danmark. Selv LS-Folk begynder at forstaa, at
et Folks Frihed og Ære ikke kan betales med gode Priser paa Smør og Flæsk
og Penge fra dets egen Kasse.
Skanderborg-Stikkeren, Malermester Andreas Rasmussen (Sukker-Dres) blev
i Gaar begravet paa Skanderup Kirkegaard for tysk Regning. Her var iøvrigt
et Felt, hvor Tyskerne kan faa frivillig økonomisk Støtte - vi for vor
Part vil godt betale en Del af den Slags Begravelsesudgifter.

-Søndag Eftermiddag blev den sorte Børs i Aarhus paa Hjørnet af Frede
riksgade og Østergade endelig ryddet af tysk Politi, der lod Grossererne
marchere til Kasernen, bærende hele deres Lager med sig. En tilfældig
forbipasserende, Arbmd. Willy Mikkelsen, Fyensgade 24, Aarhus, kom midt
ind i Optoget. Da han forsøgte at smutte ud igen, skød en Vagt paa ham og
ramte ham i Hoften.

-En Abonnent meddeler følgende Iagttagelse fra Kampen ved Amalienborg i
Tirsdags: En tysk Ambulance kørte ind i Amaliegade. Ud steg 3 Ambulance-
folk, der med noget i Hænderne bevægede sig ned mod Amalienborg. De blev
alle tre skudt ned. Den ene blev hjulpet ind i Porten til Nr 3 - af Dan
skere - og her døde han. I Hænderne holdt han en Haandgranat og en Bombe.
Han havde Marinebukser paa og over dem en Ambulanceuniforni!

-Sabotagen imod Sporskifterne paa Randers Station Fredag har forvoldt al
vorlig Ødelæggelse. Sporskifterne er engelske, og der er, siger man i
Statsbanekredse, ikke flere Reservedele: Natten til Lørdag fandt der to
Sprængninger Sted ved Stavnstrup St. Trafiken sinkedes i 12 Timer. Lørdag
Aften skete endnu to Eksplosioner paa samme Sted. Forsinkelsen var denne
Gang kun paa 3 Timer. Det forlyder i Rander, at Sabotørerne i Kamp drev
tyske Jernbanevagter paa Flugt.

-SPECIELT til 20: Manden er ikke egentlig Stikker, men ikke fin i Kanten.
Mistanken berettiget. Han vil ikke være velkommen!

-Stillingerne som Generaldirektør for de danske Statsbaner og som Trafik-
inspektør i DSB-Kino vil snart blive opslaaet ledige:

-SÆRMELDING: Hilsen til Birthe, Valdemar, Louise og Søren.

Saavel Hotel Astoriasom Hotel Terminus har to Gange offentligt demente
ret, at de skulde være taget i Brug af Tyskerne. Man siger, at de i fuldt
Omfang er tilgængelige for danske Gæster. Det passer ikke. Kun 3.Sal paa
Hotel Astoria er tilgængelig for danske Hotelgæster. Hele Restauranten
har Tyskerne taget, mens Danskere maa nøjes med Baren og en saakaldt Go
belinsal. Paa Astoria er 1. og 3. Sal beslaglagt. Restauranten er ogsaa
taget, men danske Gæster har Skrivestuen.

- Det er en Kendsgerning, at Mærket “Virtus” i Fædrelandet dækker Egon
Andersen.

-De to Radioavisredaktører Grunnet og Johs. G Sørensen har faaet en smuk
Afskedshilsen fra deres gamle Arbejdsplads. Efter at “dansk” Radio i Af
tes havde citeret vor Meddelelse om Radioavisens Forhold, gengivet efter
London Radio, sagde Speakeren, at de to Herrer sikkertnoksaa meget var
forsvundet paa Grund af deres illegale Virksomhed, hvorom Radioavisens
Kontorer har tydeligt Vidnesbyrd. Danske Lyttere vil iøvrigt sikkert in
den længe kunne høre de Forsvundnes Stemmer igen....
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-De 287 Politifolk fra de tre store Provinsbyer er, som meldt i Radio,
overført fra Frøslev til Tyskland. De gik til Fods over Grænsen ved Pad
borg, bevogtet af tyske Soldater med Maskingeværer. De fire ældste Græn
segendarmer blev frigivet fra Lejren, og man venter, at alle over 50 Aar
vil blive frigivet. Paa Padborg Station sprang Søndag Kl.21 en Bombe un
der et tysk Lokomotiv. Den ene Cylinder ødelagdes. Tysk Razzia gav intet
Resultat. Den ny Deportation er Panckes Svar paa Protesterne.

-Det er i Esbjerg lykkedes at afværge Tyskernes Beslaglæggelse af Beboel
seskomplekset Danmarkshus. Kommandanten er flyttet fra Hotel Royal til
Højskolehjemmet i Skolegade.

-Under Strejken i Varde var det forbudt at lade Togene standse ved Varde
Station, saaledes at ingen skulde kunne forlade den indesluttede By pr.
Tog!

Erhvervene har nu ogsaa protesteret. De siger i en Henvendelse til Best,
at Aktionen mod Politiet vil skabe saadanne uholdbare Tilstanden inden
for hele det danske Samfund, at alle Grene af dette vil blive ødelæggende
paavirket deraf, og det gælder ikke mindst Erhvervslivet. Man anmoder om,
at det danske Politi genoprettes, at de deporterede føres tilbage til
Danmark, og at de arresterede Po1itifo~1k løslades. Denne Protest er un
dertegnet af Arbejderbevægelsens Erhvervsraad, Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Dampskibsrhederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk
og Industri, Grosserer Societetets Komite, De samvirkende danske Hus
mandsforeninger, De samvirkende Handelsforeningers Fællesorganisation,
Industriraadet, De samvirkende Købmandsforeninger i Danmark, Provinshan-
delskammeret, Landbrugsraadet, Fællesrepræsentationen for de samvirkende
danske Landboforeninger og de samvirkende danske Andelsselskaber.

Efter Beslutning af den samlede Magistrat har Overborgmesteren tilstil
let Dr.Best en Skrivelse, der kendes fra svensk Radio. Paa Biskoppernes
Vegne har Fuglsang—Damgaard afsendt en Protest, som ligeledes vil være
kendt: (“Forfærdelse over den skæbnessvangre Ophævelse af Retssikkerhe
den, som er skabt ved Fjernelsen af det danske Politi...Harme og Smerte
over den Skæbne, der har ramt Hundreder af Landsmænd.., uoverskuelige
Konsekvenser af det skete... Forbrydelser og Vold vil brede sig uden Hem
ninger. Selv i vor Afmagt overfor Overmagten føler vi det derfor som vor
Pligt af al Evne at protestere mod det smertelige Overgreb~mod vort Folks
Retsbevidsthed og Selvstyre, som her har fundet Sted”). ~,

I Universitetets Protest hedder det, at Aandslivets Trivsel er ubrydeligt
samnienknyttet med sikre Retsforhold, og Københavns Universitet uddanner
gennem et af sine Fakulteter Størstedelen af dem, der i dette Land er sat
til at haandhæve Retten. Derfor maa Universitetet slutte sig til den Pro
test, der hæver sig fra alle Sider.

De danske Dommere har protesteret alvorligt imod, at man har berøvet Dom
stolene den for deres Arbejde i en Række Henseender nødvendige Forudsæt
ning. Man protesterer endvidere mod den hensynsløse Fremgangsmaade, der
i flere Tilfælde er anvendt ogsaa overfor Dommere i Funktion og deres
Personale. Man fralægger sig ethvert Ansvar for den fuldstændige Retsløs
hed, som nu er tilvejebragt!

Det er altsammen velment og rigtigt, men ganske unyttigt. Overfor Folk
som Pancke gælder ikke andre Overtalelsesmidler end skarpe Skud og Haand
granater.
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Under Forvarslingen i København i Gaar blev tre Tog angrebet paa Banelin
jen mellem København og Korsør, et Eksprestog (Afg.Kbhv.) og to Godstog.
Angrebet fandt Sted ved Kværkeby, Fjenneslev og Gadstrup. Det ene Gods—
togs Lokomotivfører dræbtes, og i en Personvogn i Godstoget dræbtes en
kvindelig Passager. Ingen saaredes. Begge Godstogslokomotiver ødelagdes.
Eksprestoget kunde fortsætte. Ofrene er den 15 aarige Frk Malling-Ander
sen, Datter af Overportør M-A, Vordingborg og den 54 aarige Lokomotivfø
rer J K Olsen, Korsør. Senere blev Persontoget fra Roskilde mod Køge be
skudt. Lokomotivet ødelagdes. Ingen saaredes. Personale og Passagerer ka
stede sig ud i Grøfterne, og Maskinen drønede hen over dem uden at skyde.

-De storkøbenhavnske Kommunale Myndigheder vil med Departementschef
Svendsen i Justitsministeriet forhandle “Politi forholdene”.

-Tyve har plyndret Herreekviperingsforretningen Perfekt, Amagerbrogade.
- Paa Nicolaj Plads fandt man i Gaar en død Mand, ramt af et Slag i Bag

hovedet. Alle nærmere Oplysninger mangler.

-Gestapo har arresteret Kaptajn Seehuset. Kaptajn Prip er eftersøgt. Der
har været Ransagning i Ejendommen Godthaabsvej 117.

-8 Revolvermænd harfra Frisørsvend Scheipel Andreasen, der har Depot for
Spejdernes Hjælpetjeneste i Næstved, røvet Staalhjelme og Gasmasker. -

Vulkanisør A M Jensens Værksted, Søndergade, Grenaa, er blevet totalt ø
delagt ved Bombeeksplosion - Der var Natten til Mandag 10 kraftige Eks
plosion i Aarhus, men ingen ved, hvor de er sket Der gættes paa, at det
er nogle Bunkersarealer bag Villakvarteret i Marselisborgskoven, det er
gaaet ud over-altsaa selve de tyske Befæstningsværker -

-Politimesteren i Skive er forsvundet. Politimesteren i Hillerød har faa
et Nervesammenbrud.

—Tyskerne har i Jylland og paa Fyn i Tiden 12-23-ds beslaglagt mere end
100 Bygninger.

-Cafe Ørsted paa Hjørnet af H C Ørstedsvej og Rosenørns Alle, Kbhv. bom-
bedes Natten til 23.ds. Det er sket een Gang før.
-Justitsministeriet har indlagt sig tvivlsomt Ry ved at telegrafere til
Politimestrene, at de skal genaabne Kontorerne. Det skete endnu før Pan
ckes Forordning kom og har bidraget til Forvirring.

—Bilerne med alle Roskildes Arrestanter, ialt 35, kørte til København,
men hvor Arrestanterne blev af, er der endnu ingen, som aner: Arrestfor
vareren skal flytte ud af sin Lejlighed, saa Tyskerne skal bruge Bygnin
gen til eet eller andet.

Familie og Venner i Danmark ønsker Livstegn fra Jan (Chr) Juncker Johan
sen i Stockholm. Sidst kendte Adresse Matsson, Hernsgatan 75.

-Francis Kirring, Ellebækvej 44, I th arbejder i Dagmarhus.

-Fru Regnboe, Strandboulevarden 138, St ty. beskyldes for at være Spor
vognsstikker og for at have intime Gestapovenner.

-I Kasser med Kondensatorer etc til Tyskland fra Fabriken Torotor, Char
lottenlund (de gaar ufortoldede) putter Direktør, Ingeniør Hansen halve
Grise, og røget Flæsk.

-Premierløjtnant Borneman Højmark, Kongevej 5 A, Bloustrød, er paa øst-
fronten.

i.
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-Fabrikant Niels Holst, Porcelænsfabriken Danmark, Lyngby, lukkede i
Tirsdags, da Strejken efter Politiaktionen udbrød, Portene for sine Ar
bejdere og holdt dem indespærrede en Time. Han truede med at lukke hele
Virksomheden, hvis Arbejderne ikke mødte næste Morgen - med mindre der
skete andet.

—Tidens Stemme, Kommunisternes Blad i Viborg, udkom 22.ds. med 11 Sider-
flot klaret af et “Provinsblad”.

-Fra Kommandocentralen i Viborg fjernedes, før Tyskerne kom, alt Inven
tar. Alle Planer ødelagdes.

-En Nazist, der paa den indre Bys Restauranter er meget højttalende, tru
ede forleden med at ringe til SS, da man ikke vilde høre paa ham. Han
stak Revolver i Maven paa Tjeneren. Andre Gæster trængte ham op i en
Krog, tog hans Revolver og kastede ham ud. Han kom tilbage og paastod,
at man havde stjaalet hans Tegnebog med 400 Kr. Det viste sig, at han
selv havde gemt den ude i Gangen. Derpaa fik han saa mange Klø, at han
bogstavelig talt krøb bort.

-London Radio bør omtale Pjecen “Du danske Bonde”, udsendt i 100,000
Ekspl. Den redegør for det danske Landbrugs Handelsforhold med England
og opfordrer Landmændene til ikke at levere flere Dyr end højst nødven
digt og til kun at tærske fra Haanden i Munden. Danske Landmænd opford
res til at forstaa Byernes Kamp og stille sig solidarisk med Bybefolknin
gen. Naar Pjecen ønskes omtalt, er Grunden den, at mange frygter, at Pje
cerneskulde være falske.

-Aktionen mod Politiet i Odense og den senere Deportation af de fangne,
er desværre kommet forsent til at redde to kendte Politifolk, Kriminal
assistent Ravnsted og Politifuldmægtig Poulsen. De har lige til den Dag
opført sig uheldigt. Ravnsted omgaas den tyske Konsulatssekretær Seid
ler ivrigt, og Poulsen er protysk. Deres Foresatte, Politimester Aagaard,
der er god nok, er forsvundet.

-Ordenspolitiet i Odense mistede alle sine Vaaben, idet de efter Ordre
var deponeret paa Politistationen paa Grund af den sidste Tids Afvæbnin
ger.

-Det viser sig, at det var Pastor Gottlieb og Kirkebetjent ~Rasmussen,
Vejle, som selv indberettede til Værnemagten, at der laa e~ Vaabenlager
i Kirken. Det skete efter Samraad med Politiassistent Hansén, der selv
havde lagt Reservepolitikasernens Vaabendepot over i Kirken Tyskerne
hentede Vaabnene og har intet foretaget sig overfor Præst og Kirkebe
tjent. 90 Rifler gik tabt paa Grund af de to Mænds Nervøsitet.

-Man er i Jylland begyndt at anbringe Sandsække paa Banelinjerne. De vir
ker stærkt forsinkende, idet man tror, det er Bomber.

-Pastor Harals Sandbæk, Hersom, Gunnar Storegaardm Søndergade 15, Aarhus
og Mogens Jacobsen, Horsens, er Gestapos Fanger i Aarhus, Til Aalborg er
ført: Vermund MUnster, Erik Waage Jensen, Poul Thomsen, Poul Gade, Paul
Thingskov, Henning Knudsen, og Niels Chr Otzen. De er alle arresteret paa
Hadsten Højskole.

-Man har i København ikke synderlig Medlidenhed med Den Permanente, der
nu skal ud af Vesterport. Direktøren har haft stærke tyske Sympatier og
har været Angivet, i hvert Fald i den Tid, dadansk Politi endnu tog sig
af illegale Sager. Bl.a. alarmerede han i sin Tid Politi til DagmarGrill,
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fordi nogle Mennesker talte Engelsk.

—Slagteriets Bestyrelse i Skanderborg har holdt Møde med Direktør Høe
berg, der forklarede sit private Kartoffelsalg til Tyskerne. Bestyrelsen
mente ikke, man kunne kritisere Direktøren, da han stod frit med Hensyn
til privat Handel.

-Marinevægter, Malermester Sukker-Dres, Skanderborg, hvis Begravelse er
noteret andet Steds i Dag, menes at være blevet skudt af en Tysker:

-Taxavogn K 1488 er rekvireret af Tyskerne og ses i Byens Gader med tysk
Soldat ved Rattet.

—Specielt: Ja, det kan ordnes, Send os Adressen. Kortproblemet foreløbig
ikke noget Problem: - 429.: 430 kan faa Adressen gennem Dem. Skal ske:
- 4.Adresseforandringen i Orden.

En Abonnent, der af særlige Grunde gerne skulde have Informationerne kom
plet, og som har dem fra August 1943, vil gerne have tilstillet følgende
Numre, som vi beder evt, elskværdige Sjæle sende os til Viderebefordring:
269—270-271-290-291 (fra før en ny Nummerering, alle fra Maj—Juni), der
efter 210,213,214 og 215 plus 228, som egentlig skulde være 230 (20/7),
252, 260 og 265.

Uordenen i Numrene skyldes forskellige Begivenheder i Juni. I Virkelig
heden ligger Inf.numrene i Slutningen af 300 Tallet, men nu nummererer
vi ikke om igen~

—331: Der var Kontakt, bl.a. gennem en F.D.Gruppe og ogsaa direkte med
flere. Man kan ikke have undgaaet at kende den anden Parts Opfattelse af
Situationen.

Gestapo har i Aalborg arresteret bl.a.: Caroline Jensen, Politikontoret
i Nr Sundby, Poul Thomsen, Elmealle, Poul Gade, Gaaser, Verner Christen
sen, Vestergade 12, Hadsund, Marius Christensen, Aalstrup pr Mariager,
Søren Christensen, Mariager, Erik Jensen, Færøgade 31, Aalborg, Henning
Knudsen, Møllegade 11, Aalborg, Helge Alfred Nielsen, Møllegade, Birthe
Christensen, Roslev, Anton Christensen og Laurits Jacobsen, Nr Sundby.

Poul Tingskov, Rørdal, der flygtede fra Frøslev, er atter anholdt og me
nes at sidde i Kong Hansgades Arrest i Aalborg.

—Fra den sorte Børs i Aarhus meddeles følgende autentiske Tildragelse: Da
Politiaktionenfandt Sted færdedes en Kriminalbetjent formummet og efter
egen Mening ukendelig paa ~~Børsenu. Pludselig kom en flere Gange straffet
Mand hen til ham, lagde Armen om Livet paa ham og hviskede højt “:Nu skal
du kraftedeme se at komme væk, min gamle Ven, for nu stormer Græshopperne
Politistationen.

— I Ringkøbing stormedes Politistationen paa den Maade, at en Flok Solda
ter marcherede syngende forbi, mens andre sneg sig ind paa Stationen,
dækket af Buske og Træer. Kriminalpolitiet blev ikke afvæbnet og er hel
ler ikke senere blevet det: De er nu alle forsvundet med Vaabnene. Onsdag
og Torsdag var der Undtagelsestilstand i Spjald, som først gik i Strejke
Onsdag.”De” forbød Folk at forlade deres Huse, selv ved højlys Dag, og da
der er flere Tyskere end Civile i Byen, haandhævedes Forbudet saa strengt
at Folk med Toilet i Gaarden end ikke fik Lov at benytte det. Tyskerne
sigtede paa Folk, blot en Dør blev aabnet. Tognen standsede ikke ved
Spjald Station, og man kunde ikke købe Billet til Byen. Husarresten vare
de i to Dage. I Skjern var der lukket for alt, endog for Nødtelefonen.

Tilstande: “Vi er faktisk nu ude i
er bedre end Fjendens, vi nogensinde
Lysten for Lovløshed, har Hitler sej

-NPO Stevns, der er Indehaver af Stevns & Co i Krystalgade 3, har nu faa
et meget iskolde Fødder. Han er Medlem af dansk-engelsk Selskab og Bri
tish Import Union, og ernærede sig før Besættelsen ved at sælge engelske
Cykler. Ikke destomindre meldte han sig efter 9.April ind i DNSAP, som
han nu atter har meldt sig ud af. Hans 19 aarige Datter har været paa
Førerskole i Tyskland og har herhjemme givet Børn “nazistisk Undervis
ni ng”.

-Under Strejken i Thisted fik Tyskerne alle deres danske Chauffører i
Gang igen, blot ved at true dem med Afskedigelse. Pengene vilde de Herrer
ikke undvære.

-Vi kan af tekniske Grunde ikke længere paatage os Udvekslingen af de
forskellige Blade. Vi haaber, man faar dem ad anden Vej og skal gerne yde
Bistand. med Udveksling af Adresser (efter nærmere Tilladelse), og beder
selv om 5 Eksemplarer af alt, hvad der udsendes - til den sædvanlige A
dresse for Breve, ikke til Pakke-Stedet. Iøvrigt beder vi fortsat de be
talende Abonnenter betale.

-Helge Bangsted bor i Borgergade lige ved Cafe Rex paa 7.Etage. Intet
NavneskiltNavneskilt. Frk Ellebye fører Hus. Hans Familie bor paa Jern
banehotellet i Fredensborg sammen med Børge Bryld med Familie, Mester Pe
ter Nielsen med Familie, og Kaptajn Hansen med Familie. Hotellets Direk
tør er 110 pCt Nazist. Lrs. Overland bor skiftevis paa Hotel Kong Frede
rik og hos Direktøren for Kæden, Jean Iversen, Valkendorffsgade 13.

SPECIELT: 224. Vi forstaar Deres Indvendinger, men vidste ikke andet, end
at hele Sagen var forgaaet normalt, Diskretionsønskerne skal blive re
spekteret.

Den danske Radioavis “erfarede” i Middags, at det er uden Bund i Virke
ligheden, at Tyskerne skulde planlægge Arrestation af Studenter~ De, der
har ren Samvittighed, bør ikke afbryde deres Studier~ De kan fortsætte
uden Fare for, at de tyske Myndigheder griber forstyrrendeind. Efter
denne Garanti maa Risikoen for Studenterne anses for at v~e fordoblet~

Danske Kredse med Forbindelser i Ungarn venter med Sikkerhed Ungarns Ud
trædelse af Krigen indenfor en Uge. Alle Tegn tyder i den Retning.

Det tyske Luftvaaben udfolder feberagtig Aktivitet for at faa alle Flyve
maskiner hjem fra det vestlige Holland. Da man ikke har Benzin nok, sen
des de med Jernbane, men det klapper ikke rigtigt.

Fire tyske Skoler til Uddannelse af Flyvetelegrafister er blevet lukket
paa Grund af Benzinmangel.

Da der i høj Grad mangler Brændsier i de tyske Byer, har det tyske Propa
gandaministerium lovet den tyske Befolkning en mild Vinter

Gesandt Schmidt, Lederen af det tyske Udenrigsministeriums Presseafde
ung, forbereder Flugt.til Sverige. Han er “forlovet” med en svenskfødt
Baronesse Margaretha Kann, der paa talrige Rejser til Tyskland har hjem-

En Abonnent skriver om de nuværende
den største Prøve paa, at vor Moral
har været ude forGiver vi efter til
ret i os...
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ført Værdier for Schmidt. Han har en hel Konto i en svensk Bank. Barones
sen er i Familie med Kreuger, Udgiveren af Aftonbiadet og Stockholms Tid—
ningen, saa Gesandter Schmidt venter en pæn Modtagelse.

I Anledning af Kongens Fødselsdag arrangerer Danskerne i Helsingborg i
Aften Kl 19,15 et Fakkeltog. Faklerne kastes i Baal paa Stranden, saa Il
den kan lyse over til den danske Kyst. Der bliver Taler af baade Danske
og Svenske, og i Aftenens Løb kommer der en Radiotransmission i svensk
Radio. Stil ind paa den:

Et Skridt hen imod Danmarks Optagelse i de forenede Nationers Rækker er
ifl. Reuter blevet taget af UNRRA (United Nations Relief and Rehabilita
tion Administration, Genopbyggelseskomiteen, om man vil) i Montreal. Ud
valget for Procedurespørgsmaal besluttede at aabne Vejen for Danmarks
Indtræden. Beslutningen har følgende Ordlyd: Hvis efter Danmarks Befriel
se vedkommende danske Myndigheder eller Regering skulde ansøge om Indtræ
den i UNNRA, og Sagens hurtige Fremme gør det nødvendigt, at denne Ansøg
ning behandles før Raadets næste Sammenkomst, skal Centralkomiteen be
handle Ansøgningen og give Danmark Medlemsskab paa Betingelser, der anses
for rimelige. UNNRA bliver hermed det første af de forenede Nationers Or
ganer, som officielt forbereder Anerkendelsen af Danmark som Medlem af de
forenede Nationer.

Det er Ting som disse, man skal banke fast overfor de Kredse i det danske
Folk, som stadig ikke forstaae den nationale Kamp (de Radikale, store De
le af Venstre, og vide Kredse paa Landet). Det, vi har opnaaet, er Aner-
kendelsen som Allieret, som et af de sejrrige Lande, om man vil, hvis det
lyder tilstrækkeligt materialistisk til at kunne blive forstaaet Begre
ber som national Ære er det bedre at undlade i den Slags Diskussioner,
det irriterer kun~

VESTFRONTEN: Situationen i Holland har atter været alvorligfor Englænder
ne. Tyskerne synes at ofre deres sidste virkelige Kraft her. Korridoren
mellem Njimwegen og Eindhoven haratter væretafbrudt. Tyskerne holdt i
Gaar Morges 8 km af Vejen, men ved heftige Modangreb lykkedes det at gen-
erobre og at udvide Korridoren. I selve Arnhem kæmpes fortsat forbitret.
De allierede forsøger at faa Panser og Artilleri over Floden paa Tømmer
flaader. Selve Sydenden af Broen er besat af Englænderne. Meget tyder
paa, at de nu vil omgaa Arnhem. Strækningen mellem Kølin og Aachen ligger
under kraftigt Artilleribombardement, som menes at være Optakten til ny
allieret Offensiv. Der er stigende Demoralisation mellem de tyske Tropper.
Selv fra Eliteafdelinger deserteres.

ØSTFRONTEN: De tyske Tropper i Estland søger ud til Dagø og øsel for at
holde disse øer foreløbig, men det bliver næppe store Styrker, som naar
derud. Rigas Fald ventes om nogle Dage. 1000 Pariservogne og svært Storm-
artilleri er bragt frem til Russerne i Lithauen, ny Storoffensiv ventes.

VAABNENE TIL DE UDENLANDSKE ARBEJDERE: Som meddelt i engelsk Radio er der
nu sendt Vaaben til en Del af de 12 Millioner udenlandske Arbejdere, der
for Tiden opholder sig i Tyskland. Men det er kun mindre Partier. Derimod
er der nedkastet meget store Partier Brandbomber til dem-i Hundredtusind
vis. Det er smaa, firkantede Brandstiftelseskapsier, som man kan have i
Lommen. Der følger Brugsanvisning med, affattet paa talrige Sprog. Tryk
ker man en Kobberstift ind, bryder Bomben i Brand en halv Time efter uden
at detonere. Hitlerjugen er sat ind for at finde disse farlige Sabotage-
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vaaben, og Gestapo tager Gidsler blandt Arbejderne for at hindre en Ak
tion.

RUBICON: Nord for Rimini staar de allierede Tropper nu ved Floden Rubi
con. Terningerne er kastet

DE FLYVENDE BOMBER: Nu er alle Startpladser for de flyvende Bomber erob
ret af de Allierede. Tyskerne har afsendt de sidste ved Hjælp af Flyvema
skiner, der flyver til ät bestemt Punkt i Nordsøen. Navigerer Flyveren
forkert, rammer Bomben endnu mere ved Siden af end normalt.

FLUGTEN: Hitler og hans nærmeste Kreds har nu, foruden tre Langdistance
maskiner, to Grupper af Ubaade parate. Hver af dem er paa 8 Baade, den
ene under Ledelse af Korvettenkapitän Topf, der vil sejle til Argentina,
den anden under Ledelse af Kapitän zue See, LiJtte. Den skal til Japan, og
man mener, Hitler i givet Fald vælger den.

JERNBANEUHELD: I Løbet af sidste Uge er der omkommet 78 Jernbanefolk ved
Uheld paa Grund af forceret Arbejdstempo i Tyskland. Det er det højeste
Tal, man nogensinde har oplevet. 23 af Ofrene var Kvinder.

SOM I DANMARK. Man bør utvivlsomt internere Politiet i Donau-Altengauen
og i Bayern. Der er i sidste Uge forøvet Mord paa 10 højere Partiembeds
mænd og Politifunktionærer, uden at Gerningsmændene er fanget.

DET OKKUPEREDE TYSKLAND har Spærretid Post, Telegrad og Telefon er cen
sureret. Nazistpartiet er opløst, alle nazistiske Organisationer ligesaa.
Loven om obligatorisk Medlemsskab af Hitlerjugend er ophævet. Alle Spio
ner for Nazisterne straffes med Døden, hvis de fanges. Der er Dødsstraf
for Tyverier og for forsætslig Villedelse af allierede Styrker. I de end
nu ikke okkuperede Egne er der store Udtræk paa Bankerne og voldsom Trans
port med Lagre, som Nazisterne slæber mod øst, indtil de falder i Armene
paa Russerne...

Dagens Nyheter skriver, at Aktionen i Danmark er et Overfald, der for en
kort Tid vil prisgive Danskerne til en Bøddelorganisation. Det, som sker,
er Slut-Terroren, Tyrannernes Blodfest før Sortien. Det tilkommer dem,
der bærer Ansvaret for Sverige, og det gør alle gode, svenske Borgere, at
undersøge alle de Midler, der stillet overfor dette kan skaffe vort sven
ske Folk en anden Rolle end blot den passive medfølende Tilskuers. SLUT.
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-4- Kong Haakon hyldede i Gaar i en Sammenkomst i den norske Klub i London
Kong Christian. Senere holdt den norske Udenrigsminister Trygve Lie over
den amerikanske Radiostation i Europa. Han udtalte bl.a: Begivenhederne
i det sidste Aar har ført det danske og det norske Folk nærmere sammen
og skabt Forudsætningerne for Samarbejdet i et frit og demokratisk Nor
den. Jeg siger Tak for alle de danske Sympatitilkendegivelser, Norge har
modtaget i de svære Aar, og Tak for det gode Samarbejde, vi altid har
haft med alle Repræsentanter for de frie Danske. Det er vort Haab, at det
dansk.norske Samarbejde inden længe kan genoptages. Det er naturligt, at
vore to Folk, der begge har været under tysk Aag, vil se ens paa mange
Spørgsmaal. Det er vor Overbevisning, at Kong Christian inden længe atter
vil regere i et frit Danmark.

Kong Haakon deltog ogsaa i Receptionen i det danske Gensandtskab.

Sehllhusfolkene har nu ogsaa anskaffet en Del store Politihunde, som man
for Tiden oplærer til “Jagt paa politiske Forbrydere”. De sidste Dage har
man fjernet en hel Del WC-Cisterner fra Huset, formentlig for at kunne
omdanne Rummene til Celler. De fleste af Bygningens Vinduer er blevet ma
let over, for at man ikke fra Naboejendommene skal kunne følge med. Bog
handlernes Hus er nu overtaget, men Akademisk Kursus er endnu i Nyropsga
de. Da nogle Elever forleden holdt øvelse fra en Altan med Sekstant,
stormede nogle Shelihusfolk frem med dragne Pistoler, trængte ind i Byg
ningen og raabte op om, at den var fotograferet fra Altanen.

Nordwerk, i hvilket adskillige af Nationalbankens Millioner er blevet be
gravet, skal nu flyttes til Tyskland. De Maskiner, som er tilbage efter
Sabotagehandlingerne, er pakket i Kasser og sendes sydpaa med Jernbane.
General Motors, som ejer en Del af dem, kan finde dem dér efter Krigen.

Fogedafdelingerne i Retterne bliver antagelig nødt til at give op. Kon
gens Foged mangler nu helt Myndighed overfor Klienterne, der ved, at han
ikke kan fåa Politiassistance.

Den tyske Soldatersender meldte i Nat: Man mener nu i København, at det
bliver nødvendigt for Tyskerne at frigive de tilfangetagne og internere
de danske Politimænd paa Grund af den “ulykkelige Udvikling11. Vi kan ik
ke mere blive Herre over Situationen, efter at det tyske Pc~iti selv har
maattet overtage baade Bevogtningen og Opklaringen af Forbr’ydelserne. An
tallet af Sabotager og Brandstiftelser er steget fra 5 om Dagen til 13
nu, hvor de tyske Myndigheder er eneansvarlige for Bevogtningen og Opkla
ringen. Fra 2 Fængsler er der forsvundet politiske Fanger, nemlig 20 fra
Horsens Tugthus (skal være Vridsløse) og 14 fra Nørre Snede (ikke politi
ske). Begge Steder er Flugten foretaget, efter at vi selv havde overta
get Bevogtningen af Fængslerne

Paa Stevns huserer nu Stikkeren Karl Andersen fra Sigerslevvej i Store
Hedinge kaldet Ypperstepræsten, Han har tidligere været CBUndergruppefø
rer og har i den Egenskab forsøgt at stikke sine Foresatte. Han optræder
ved alle Arrestationer paa Stevns i Civil, men Maskinpistol, og han slaar
om sig med Penge.

Der advares~
~stort ~n2a~t_Akt1o~ i~ -

~~
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Ov~r~i~,_hyor man fandt noget mistænke—
ligt~~10Q førtes til She1lbu~e~,_hyor man i —

Morgentimern~ kunde ~e_R~k~er ~f_n~d~ørf~i~Ret
i Gangene med~~ -

mod~har ~t_ggd~ øje ~i~,_og mod Christiansha!n2 -

der saa let 1a~er sig afspærre.~ yæ~e~t1igt_-_et ~t~d_s~a1 -

man ~o_h~v~ ~i~e_Tjn _S~g_u~ i Villakvarterene eller udenfor ~y~n_m~d_ -

Bladarbe~d~.:._Har man Fremmede i sin Lejlighed, saa sørg for naturlig
Forklaring, evt, et Selskab, hvis Spor endnu maa kunne ses~ Der har ogsaa
været Razzia i Sygeplejerskeboligerne paa Blegdamshospitalet.

General Pancke har anraabt Berlin om 40,000 Politisoldater til “Afklaring
af Situationen11. Han faar højst 1000, og de ventes hertil om kort Tid.

Den tidligere Formand for Politiets Sprogforening, Erik V Petersen, der
fornylig blev tvunget til at træde tilbage, og som dementerede, at Be
skyldninger imod ham i Frie Danskes Stikkerkartotek var rigtige, er nu
Kaptajn i Schalburgkorpset og Sillemanns Efterfølger.

Den ca 40 aarige fhv Politibetjent Frode Mogensen, der 1940 afskedigedes
for Plat, er nu genansat paa Frederiksberg. Han har arbejdet paa Seeflie
gerhorst. For Tiden udpeger han tidligere Kolleger, som han mener, bør
arresteres. Han er letkendelig paa sin Fedme.

Trafikassistent Ohlson, som gjorde Tjeneste paa Frederiksberg Station,
sendte Lørdag Morgen Bud, at han ikke mere kom til Tjeneste. Han er ble
vet Politikommissær paa Frederiksberg. Hvis Tyskland taber Krigen, vil
han rejse derned. Han har allerede sendt Familien i Forvejen~ Ohlson er
kendt som “Underslæbs-Eksperten”.

Der dukker stadigt nye Beretninger op om Episoder den l9.ds. Da de kan
have Betydning som smaa Sten i den Mosaik, der engang skal samles, gen-
gives de fortsat: Under Besættelsen af Centralkommandoen paa Politigaar
den beslaglagde Tyskerne hos en CB-Betjent en Kodebog Stor 0pstandelse~
Det var det ny Testamente paa Græsk med tysk Forord. SS-Folk med Maskin
pistoler brølede og larmede. Man hørte dem raabe, at de, som havde skudt
Sillemann, skulde melde sig straks, for ellers vilde hele Banden blive
skudt~ Lederen raabte: Jeg skal nok ordne saadan en Samling Labaner. Se
nere, ude i Gaarden, beskyldte SS Folkene flere CB-Folk eller Politimænd
for at have skudt Sillemann. Det kære Barn synes at have spillet en meget
stor Rolle for de Herrer. Fangerne tav ikke til Fornærmelserne. CBfolk
haanede bl.a. SSmændene, fordi de holdt forkert paa deres Maskinpistoler~

Sogneraadsformand Gustav Jensen, Rødovre har maattet bringe sig i Sikker
hed. Gestapo kastede sig over Bagermester Gustaffson, Rødovre, men det
opklaredes, at det var “BUrgermeister Gustav Jensen”, man søgte, og selv
om man ikke viger tilbage for “for Smed at rette Bager”, gjorde man det
dog ikke dennegang.

SPECIELT: Kirkebladet ønsker den afbrudte Forbindelse med Hr Andersen
genoprettet. - Tak for IEblekagen, Jonas. Den var udmærket. Svar til 58:
Oplysningerne fra den specielle Efterretningstjeneste vil være af stor
Værdi.

I et Interview med Dansk Pressetjeneste har Departementschef Wilcke bl.a.
udtalt: “I de 11 Maaneder, Administrationsraadet virkede, var man flere

Gange ved at gaa af, saaledes efter Jødeforfølgelserne, Kommunistdeporta
tionerne og Kravet om, at dansk Politi skulde træde i tysk Tjeneste som
Sabotagevagter. At det nu endelig er sket, hilser jeg med største Glæde.
Danmarks Frihedsraad er herefter den eneste danske Myndighed, bag hvilken
99 pCt af det danske Folk staarurokkeligt enige, beredt til med alle Mid
ler at bekæmpe den sataniske Fjende, der nu øver en saa grusom Blodterror
i vort Land”.

Skoleinspektør Johannes Petersen, Islev Skole, holdt den Dag, da Strejken
ophørte, en Formaningstale paa et Lærerraadsniøde. Han udtalte: 1) Ikke
Frihedsraadet, men Danmarks lovlige Myndigheder skal vi adlyde. 2) Skole
kommissionen i i Rødovre forlanger Skole fra Kl.8., hvorfor Lærerne bur
de være mødt 3) Han ønskede, at Lærerne selv skulde vedtage et Fradrag i
deres Løn, saa han kunde meddele Sogneraadet det. 4) Han erklærede at ha
ve talt med Frihedsraadet, der havde fortalt ham, at Strejken ikke omfat
tede Omegnskommunerne, kun København() 5) Der var strejket imod Social
demokratiets ønsker () 6) Det hele smagte af, at Lærerne vilde have en
Fridag. 7) Lærerne var med til at fremme Opløsningen i Samfundet.

Tja, Kommentarer er vist overflødige.

Den Dag, Agerhønsej’agten gik ind, kom et større Selskab med Tog fra Her
ning til Ringkøbing. Paa Ringkøbing Banegaard blev alle-en halv Snes Jæ
gere, modtaget af en Deling tyske Soldater, hvis Løjtnant afvæbnede dem.
Han gik med Jagtgeværerne. Protester hjalp ikke. Senere har Tyskerne er
klæret, at der nok havde været en Sabotør med i Selskabet... .Geværerne
skal formentlig bruges til Forstærkning af Siegfriedlinjens Forsvar.

Fra Politistationen i Skanderborg har Patrioter fjernet 63 Staalhjelme,
5 Skrivemaskiner, en Mængde Uniformsfrakker, uldne Tæpper og CB-Udstyr,
alle Papirer vedrørende CB-Tjenesten, Kartoteket med Oplysninger om Poli
tibetjente og CBer, Tjenestebeviserne, Skrivepapir-kort sagt alt af Vær
di. 11 af Politiets Pistoler er i gode Hænder.

Justitsministeriets Meddelelse til de Politimestre, som endnu eksisterer,
gik ud paa, at Politikontorerne skulde genaabnes til Varetagelse af An
klagemyndighedens Arbejde og alle civile Forretninger, som~paahviler Po
litiet, herunder ogsaa Motorvæsenet. I den Anledning er bl~a. Politikon
toret og Motorkontoret i Svendborg blev genaabnet, mens Po~itistationen
og Kriminalpolitiets Kontorer stadigt er lukkede.

Bataillonskommandør og SS-StandortfUhrer E Paulsen har i Ringstedbladene
bekendtgjort, at Schalburg-Bataillonen midlertidigt har overtaget Udøvel
sen af Politimyndigheden i Ringsted. Bataillonens Patrul jer i Byer har
Pol itimyndighed.

Da Gestapo foretog Aktion mod Terrænsportsfolk i Roskilde fulgtes de af
en Dansker, som hilste med oprakt Haand og Hælesmæld. Han fulgte Gesta
pomændene rundt i Byen. Denne Mand er nu identificeret som Assistent
Ernst Christian Georg Petersen, født 9/8 1908 i Kbhv, boende Blaamunke
vej 24, Kbhv. Han har ligget paa Roskilde Menighedsplejes Rekreationshjem
siden 24/8~

Leo Clausson Kaas, der kasseredes paa Officer.ss.kolen umiddelbart før sin
Udnævnelse til Premierløjtnant (mistænkt for Spionage til Fordel for Tysk-
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land) har tidligere talt i Radio- i de danske Udsendelser fra Tyskland.

Tyskerne har skærpet Besø.gskontrollen paa Politigaarden. Politimændene
maa nu kun tale med deres Paarørende i den store Parolesal i Overværelse
af “dansk” Vagt.
Opdagelsespolitiets Chef, Politiinspektør Krenchel, er syg, og ventes
ført fra Vestre til Kommunehospitalet.

Nu har ogsaa Danske Dagbiades Fællesrepræsentation og Danske Journali—
sters Fællesrepræsentation afleveret Protest til Tyskerne. Den lyder saa
ledes:”Under de ved Landets Besættelse herskende Forhold er den danske
Presse forhindret i offentligt at give Udtryk for de Følelser, hvormed
den har erfaret Ophævelsen af det danske Politi og Arrestationen og Bort
førelsen af op imod et Par Tusinde danske Politimænd, men den ønsker o
verfor den Rigsbefuldmægtigede at udtale den alvorligste Protest mod det
skete Overgreb, der har vakt dyb Harme i danske Sind, og som stiller Lan
dets Befolkning overfor en Tilstand af Lovløshed og Usikkerhed. Ophævel
sen af Politiet kan faa uoverskuelige Følger for det danske Samfund, og
Pressens Organisationer opfordrer derfor indtrængende til, at de arreste
rede og deporterede Politimænd frigives og hjemsendes, og at det ophæve-
de danske Politi genindsættes i sine Funktioner og Rettigheder.”

Mens Ordlyden af de talrige Protester efterhaanden bliver kendt, er den
nøjagtige Ordlyd af Departementschefernes Protestskrivelse aldrig frem
kommet. Man synes at betragte Protestskrivelsen som et fortroligt Stats—
dokument. Det vides dog, at det er et ret stort Dokument paa 3~ Foliosi
de. Det fremhæver den ubeskrivelige Harme, som det skete har fremkaldt i
Befolkningen. Man gennemgaar derefter alle Politiets Funktioner i det
danske Samfund, idet Politiet karakteriseres som Samfundets Rodnet. Der
efter gøres der opmærksom paa, at Forholdet til Besættelsesmagten er ufl
dergaaet en principiel Ændring endnu engang, og det udtales, at Spørgs—
maalet om Departementschefernes Stilling melder sig. Derefter forklares
det, hvorledes man efter nøje Overvejelse af Situationen, i Ansvarsfølel
se overfor det danske Folk, beslutter ikke at træde tilbage, men at gøre
et Forsøg paa at føre Forholdene videre. Man kan dog ikke se bort fra Mu
ligheden af, at der kan indtræde en saadan Opløsning i Forholdene, at De—
partementschefernçs Forbliven i deres Stillinger ikke vil være mulig.
Tilsidst forlanges de deporterede ført tilbage og det danske Politi gen
oprettet.

Under Drøftelser mellem Myndighederne i Storkøbenhavn er det fastslaaet,
at der ikke kan blive Tale om et kommunalt Politi, højst om Vagtværn. Det
maa anses for udelukket at erstatte Kriminalpolitiet.

En Gennemgang af de Skrivelser, Falcks Redningskorps har sendt ud om sine
Betingelser for at støtte Vagtværn i Kommunerne, viser, at Korpset har
forstaaet Situationen. Det er allrigth —

Statens civile Luftværns Forhold drøftes endnu, men som omtalt er der in
tet i Vejen for, at dette Korps kan genoptage sine Funktioner. Det bliver
antagelig en kommunal Ordning, med Statens civile Luftværn som det cen
trale Organ under Luftværnsinspektør Schrøder. Varslingstjenesten bliver
som hidtil, men Meldetjenesten udvides, idet den bliver rent dansk. CB
Politiet erstattes af en særlig Ordenstjeneste, der skal tage sig af Af
spærringer etc.

Tyske Soldater og Polititropper paa Razzia paa Bellavej og i Kvarteret
omkring Lindevej Natten til Tirsdag holdt Gaderne ryddede ved livlig
Skydning. De ramte flere sagesløse Mennesker, deriblandt Arkitekt Carl
Jensen, Lundegærdet 13. Han laa i nogen Tid saaret med et Skud i den ene
Arm. Endnu værre gik det en ukendt Mand, som ramtes i begge Ben. Han laa
længe, før tilfældige Forbipasserende fandt ham (Tyskerne samler aldrig
saarede op, hvis de skønner, at det er Personer “uden Interesse”).

~)< I Holbæk har Tyskerne ved Hjælp af en Stikker arresteret 10 Elever, de
fleste fra Holbæk Baadebyggero. De sigtes for Rudeknusning hos en Feld
madras. De er overført til Vestre.

I København er anholdt Fru Rosenørn, Fr.Nansens Plads 2. Hendes Søn ef
tersøgtes forgæves. -

Sabotagen fortsættes. Tirsdag Middag sprængtes en Drejeskive udenfor
Frichs Fabriker med tre Bomber. Derved spærredes nogle nybyggede Lokomo
tiver inde i Remiserne. Man kan ikke faa dem ud foreløbig. Natten til
Tirsdag eksploderede flere Bomber under et holdende Tog paa Jagerup Sta
tion Nord for Vojens. Fire Vogne knustes og andre væltedes. Skinnerne
sprængtes. Det var et tysk Godstog, det gik ud over.

Den Standortälteste i Kerteminde fik den 24.ds. sin Cykleskrællet, mens
han besøgte Politimesteren for at drøfte Situationen med ham. Han vendte
rasende tilbage til Politimesteren med en Klage, men henvistes til Borg
mesteren, der svarede: Det er der ikke noget at gøre ved. Vi har jo ikke
noget Politi.~

Tyskerne synes at have opgivet deres Planer om at spække Østfyn og Odense
med Tropper (af letforstaaelige Grunde~) Man har nu opgivet Beslaglæggel
sen af Korsløkkeskolen, Giersings Realskole og Missionshuset Tabor i 0-
dense.

Frederikshavn har truet Restauratørerne med, at deres Bevillinger ikke
vil kunne fornyes, og man vil ved Kommunens Foranstaltning offentliggøre
Navnene paa Næringsdrivende, som overtræder Prisloven. Man haaber deref
ter, at baade Restauratører og Næringsdrivende vil respektere Loven, selv
om der intet Politi er

-Dette er et autentisk Brev fra en anonym Mand til det tysk~e Politi, “Un
der Elmene” Politistationen: De sku prøve at undersøge min Dreng Lærers
Forhold. Han fylder dem med Løgn om Tyskernes Grusomhed mod os. Min Dreng
fortæller osse, at Læren hver Dag har illegale Blade med paa Skole. Jeg
ved fra en Kammerat, at Læren arbejder i en illegal Gruppe. Han hedder..
• ..(Navnet) og bor i... .(Gaden Nr •., men han tør ikke bo der nu. Han
kommer paa Skole hver Dag. I Morgen er han fra Kl. 8 til 1. Han ved vist
meget om illegale Lærer. En Fader. Brevet naaede ikke Tyskerne, men os,
og “Lærens” Navn kan faas hos os til Advarsel (vi kender ikke Skolens
Navn).

-Der advares mod Assistent H Leisted, Vodroffsvej 2 A. Oplysninger om ham
bedes i ndrapporteret.

- SPECIELT: 47:”Nyheder fra Storbritannien”.

-I Toftlund er Skolen besat af tyske Piger, som hver Morgen syngende dra
ger gennem Byen med Skovle og Spader ud til “Grøften” tværs over Sønder-
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jylland.

—I Virum varetages Politimyndigheden af den idylliske Villabys berygtede
Cyklesmed. en notorisk Stikker. Han futter rundt paa Motorcykle med stor
Pistol paa Mavsen.

- I Aalborg ser Kommunen stadigt Tiden an, men Byen er efterhaanden ble
vet dækket med Vagtværn, der vælges i hver Gade.

-Mens Tyskerne holdt Fredericia Banegaard besat, svarede de i Telefonen,
naar man ringede Stationen op: Deutsche Reichsbahn

—Radioavisens Kommentarer er pudsige. I Anledning af et Telegram fra New
York om Planerne om en Tunnel i Øresund, sagde Nazispeakeren: “Meget ty
der paa, at Teknikerne er naaet til Enighed om Spørgsmaalet om Bro over
Vandet og Tunnel. Men denne Bro har ogsaa faaet en politisk Side, hvor
Forbindelsen under Vandet har været i Forgrunden. Denne underjordiske
Forbindelse har i længereTid maattet erkendes som en Realitet. Det havde
sikkert været bedre, om de to Broderlande havde holdt sig til de Forbin
delsesveje, som kunde taale at se Dagens Lys”. Som om det ikke var de
Herrers Skyld, at vi ikke har gjort det!

—Under den danske Festlighed paa Stadion i Stockholm udtalte den danske
Minister bl.a.: Aldrig før har Mørket over Danmark været saa tæt som i
disse Dage. Men den Stund er nær, da Mørket viger for en ny Tid over Dan
mark. Danmarks Fremtid hviler paa den danske Ungdom. Det er af den stør
ste Betydning, at den danske Ungdom prøver sine fysiske Kræfter, saa den
faar Styrke til at opfylde de Krav, som den nærmeste Fremtid mere end no
gensinde stiller. Det danske Flygtningefodboldhold spillede derefter mod
Stockholms Byhold og vandt 2-1.

-I Holbæk har en tysk Patrulje ryddet Hotel Kronprinsens Restauration,
men man arresterede ingen.

-Radiotransmissionen fra Sverige af Hyldesten til Kongen anses for kendt.
Alle de svenske Aviser har haft Artikler om Kong Christian, og Malmø og
Helsingborg flagede i Gaar dansk i udstrakt Grad. Der var Æresvagt ved
det Baal, som lyste over til Helsingør. En dansk Officer talte her for
Kongen og betegnede Amalienborg som et frihedens Symbol midt i al Under-
trykkel sen.

—Der er kommet Meddelelse om, at Overbetjent A L Christiansen, Stations
leder paa Bernstorffsvejen, i Fredags er sendt til Tyskland.

-Cigarhandler Burchardi, Sølvgade 26, som afventede Dom i en Krisesag for
Salg af Cerutter i Poser til ublu Priser, begyndte 2O.ds.atter det ulov
lige Salg.

“De kjenner sikkert “Olsen”/Jeg tenkte mig nok det.! Og hvorfor presente
re/, dar godtfolk vet beskjed?/ Saant liker ikke Olsen/-han liker Ar
beidsfred.// Herr “Olsen” selv er ilten/men slekta hans er stor! Hvor
finns den plet i Norge!, der “Olsen’s ikke bor?/Naar lille “Olsen”nynner—
/saa blir det snart et Kor// Hva raker det all verden!, hva “Olsen” har
vært før?/For tiden er han faglært/og dristig sabotør-/en mann som ikke
snakker/om alle ting, han gjør// Det skjer saa mangt der hjemme/,som al
drig staar i bla/ Bur “Olsen” mistenkt for det/-det hender naa og da-/
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saa smiler han uskyldig/og kald og ligegla—// Ja, “Olsen”,ja — sir “Ol—
sen”~’-vi er saa mange vi!,saa hvem av oss har gjort det! er ikke godt at
si.! Slik skaffer vi hverandre/gjensidig alibi!! ---En Dag, naar krigen
slutter/blir Fredens bauner tendt! Da skal vi hjemme reise! vaar mann et
monument! Den innskrift det skal bære! bør være saann omtrent: I! “Herr
Anonynius Olsen!- en jevn og enkel mann-av ukjent navn og alder/av ukjent
slekt og stand/var med i tunge tider! aa redde dette land!”

Fra Nordjylland foreligger nu detaillerede Rapporter om Begivenhederne i
de afspærrede Byer Hjørring og Brønderslev. Det viser sig, at Tyskerne
har gjort alt for at provokere til Uroligheder.

Strejken i Hjørring begyndte Onsdag og skulde vare til Torsdag Morgen.
Der var Ro og Orden. Kommandanten i Brønderslev, som ogsaa har Hjørring
under sig, beordrede imidlertid begge Byers kommunale Værker lukket Ons
dag Eftermiddag. Det skete Kl 21 i Brønderslev, som slog Alarm til Hjør
ring, saa mange fik tappet Vand af, før Lukningen skete Kl.3~ Torsdag
Morgen. Arbejdet genoptoges alligevel Torsdag Morgen, men Tyskerne rydde
de Gaderne og drev Folk vær fra Arbejdspladserne under Trusler med Bajo
netter og Maskingeværer. Man spærrede alle Tilførselsveje, besatte alle
offentlige Bygninger og jog Personalet bort! Paa strategisk vigtige Punk
ter placeredes Maskingeværer. Telefoncentralen blev lukket, og Lastbiler
og Droskebiler veslaglagt og brugt af Tyskerne, der hentede Fødevarer i
Omegnen. Kommandanten ankom til Hjørring og beordrede Borgmester og Vice
borgmester til Audiens. Han lod dem bevogte i en Time, dør han modtog
dem. Derpaa beordrede han Arbejdet genoptaget. Da han fik at vide, at det
var blevet genoptaget, fik han Raserianfald. Borgmesteren maatte kun sva
re Ja og Nej, og al Forhandling var unødig. Byraadet vedtig saa at kalde
til Arbejde Kl 13. Man regnede med, at Strøm og Vand kom igen, ellers
vilde der jo ikke kunne arbejdes. Kl 13 mødte alle Arbejdere, og alle Bu
tiker aabnede. Men Tyskerne lukkede ikke op for Værkerne og lod paany Ga
derne rydde~ Folk blev sparket og slaaet. Flere Cyklistpatrul jer kørte
Folk ned paa Fortovene. En døvstum Mand blev mishandlet, fordi han ikke
lystrede! En Soldat paa 16 Aar kørte en ældre Kvinde ned, da hun gik paa
Fortovet, trampede paa hende og for hoverende videre. Kommandanten kræve
de derefter paany Arbejdet genoptaget! Inden han overhovedet havde faaet
Svar, forordnede han, at alle Veje var spærret ud af Byen,~at alle For
samlinger paa over 5 Personer var forbudt, og at der var S~ærretidfra2l
til 6 med Forbud mod Færdsel overhovedet. Det vilde han have Byraadet til
at udsende, men da man ingen Trykkerier havde, tænkte man først paa at
afvise. For at redde Menneskeliv besluttede man dog at duplikere Skrivel
sen, saa Folk ikke skulde blive skudt efter Kl 21. Hele Fredagen têrrori
serede tyske Patrul jer Hjørring. Hen paa Formiddagen slap Amtmanden ud af
Byen og fik telefoneret til Silkeborg. Kl. 19 Aften meddelte den tyske
Kommandant, at alle Restriktioner var ophævet!! Under Strejken drev Ty
skerne det til at sætte Vagt ved Brønde i Byen for at hindre Folk i at
faa Vand. Kvinder og Børn blev, naar de bar Vand, overfaldet af Soldater,
som sparkede dem omkuld og hældte Vandet i Rendestenene. Folk, som havde
sikret sig Mælk, blev drevet tilbage til Mælkeudsalgene. Ogsaa Brød tog
man fra Folk paa Gaden. 50 Skolebørn, som strandede paa Hjørring Bane
gaard, holdtes indespærret paa Perronerne fra Kl 7~ om Morgenen til ved
16 Tiden. Saa blev det tilladt, at de blev transporteret bort i et Pri—
vattog. Børnene fik intet at spise, og de frøs. Man maatte smugle Kiks
og Sodavand ind til dem. Kommandanten forbød, at de kom op paa Skolerne.
Dyrepasserne, som vilde give 170 Kreaturer i Byens Slagtestalde Vand og

-Bladet Norges Nyt
des Olsen!) Vi har
de Streger markere

har bragt et Digt til “Olsen” (Sabotører i Norge kal
ikke Plads til Digtet i rigtig Verseform, men maa la
Liniebrud:
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Foder, blev stoppet af Tyskerne og fik først Adgang, da Dyrene efter et
Døgns Forløb brølede, saa det kunde høres over hele Byen. Man maatte gøre
opmærksom paa, at det var Eksportdyr, som skulde til Tyskland, før man
fik Lov at hjælpe dem~ (Det samme skete i Brønderslev, og her døde et af
200 mishandlede Dyr af Tørst~) Borgerne i Hjørring fik Vand Fredag For
middag, men Fredag Eftermiddag var Brøndene atter besat af Tyskerne.

Kommandanten i Brønderslev er en af Tyskernes værste Krigsforbrydere. Po
litiet i Hjørring afvæbnede han paa den Maade, at han lod et halvt Hun
drede Soldater gaa ind paa Lazarettet overfor Politigaarden. lOkom ud i-
gen med Uldtæpper over Armene og gik over til Arresten, der ligger ved
Siden af Politigaarden, og som Tyskerne benytter. Præcis Kl 11 myldrede
40 svært bevæbnede Soldater ud af Lazarettet, og de 10 kom fra Arresten,
Modstand var haabløs. Hele Politipersonalet med Politimesteren i Spidsen
er senere gaaet under Jorden. Telefonen var afbrudt under Aktionen mod
Politiet.

Det er senere blevet bekræftetat Kommandanten under “Forhandlingerne” har
truet med at “drage Borgmesteren og Byraadsmedlemmerne Personligt til An
svar.” Frit Danmarks lokale Gruppe holdt Byens Borgere orienteret, og har
sin Andel i, at Byen holdt Stand, indtil Tyskerne maatte give sig, Borg
mesteren bør dog fremhæves som den drivende Kraft i Byens sejge Modstand.
Han var fuldt ud klar over, at Tyskerne selv var ude efter Uro.

Under Strejken i Randers var der Landmænd, som solgte Mælk til dobbelt
Pris i Dronningborg, da de ikke kunde komme af med den i Andelsmejeriet.

TYSKLAND:
Den tyske Arbejdsminister Seldte er arresteret som Kupdeltager. Han er
identisk med den tidligere Leder af Stahlhelm. Fhv Minister Gettler, den
tidligere tysk-nationale Fører Hugenberg, og den tidligere Generalstabs
chef Hauser er ogsaa arresteret. Generaloberst Falkenhausen, Belgiens
tidligere Befuldmægtigede, er ogsaa forsvundet. Den tidligere socialdemo
kratiske Rigsdagsmand Leber er blevet hængt. Generalløjtnant Sinnfeinger
i Wien er arresteret, sigtet for at have villet tage Ss-Chefen Huber og
Gestapochef Gøtzmann til Fange.

Lord Cranborne udtalte i Gaar i det engelske Underhus, at alle de allie
rede Nationer, der umiddelbart har taget Del i Kampen mod Tyskland, vil
komme til at medvirke ved Besættelsen. Lord Cranborne udtalte videre, at
der var Dele af det tyske Folk, der stillede sig fjendtligt overfor Hit
ler, men alligevel maa man ikke lade sig friste til atfritage det tyske
Folk for Ansvaret for de tyske Grusomheder. Det var den tyske Befolkning
selv, som gav Hitler Magten til at undertrykke sine Nabolande, og det var
med dens Billigelse, han gennemførte blodige Aktioner imod Jøderne og
Mennesker i de okkuperede Lande. Det er ogsaa det tyske~Folk, der i Dag
med Fanatisme fortsætter Krigen, der nu kun har det ene Formaal at lade
Hitler beholde Magten i Tyskland saa længe som muligt. I Slutningen af
Talen sagde Lord Cranborne: “Een Gang for alle maa vi umuliggøre det for
Tyskland at begynde en ny Verdenskrig. For at opnaa dette, vil vi uden
Betænkning tage ethvert nødvendigt Middel i Brug.”
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- - - Goebbels skulde altsaa ikke faa Sukces med den Anger, Graad og Ru
elseskampagne, som er klar til Start efter Krigen....

VESTFRONTEN: Man maa være forberedt paa, at Englændernes Luftlandetropper
ved det nordlige Brohoved over Rhinen ved Arnhem bliver slaaet. Det er
allerede lykkedes Tyskerne at likvidere den største Del af de engelske
Tropper, der i 10 Dage har kæmpet forbitret mod overlegne tyske Styrker.
Kun i Vest holder en Del af dem ud endnu. I Korridoren gaar det bedre.
Der er indrettet en Flyveplads, og store Forsyninger landsættes her. Den
tyske Operation ved Arnhem har imidlertid sikret Tilbagetoget for de ty
ske Tropper mellem Arnhem og Zuidersøen. Tyskerne forsøger fra Cleve syd
paa langs med Grænsen at holde de amerikanske Hære tilbage fra direkte
Angreb paa Ve~tvolden for at opnaa Tid til at forstærke den og Befæst
ningsværkerne paa den anden Side Rhinen. Foran den ny Opfangestilling ved
Main og Neckar er Technische Nothilfe begyndt at arbejde paa Sprængninger
af Huse og Træer til Forsvaret.

ØSTFRONTEN: Hele Estland med Undtagelse af øerne Bom, Dagø og øs~l er
i Russernes Besiddelse. Den tyske Besiddelse omkring Riga skrurnper ind.
Feldgendarmeri og SS—Polititropper samler i Riga By deserterede tyske
Soldater og sender dem til Fronten. De forsøgerat slippe med Skibe over
til Gotland. Letterne er tvangsudskrevet til Forsvaret, i Alderen 17 til
60 Aar.

LUFTKRIGEN: Hele Distriktet bag Grænsen til Holland belægges nu med Bom
ber af allierede Maskiner. Angrebene gælder navnlig de store Rangerbane
gaarde. Tyskerne indsatte i Gaar alt ledigt Flyvermateriel imod disse An
greb. Der blev nedskudt 28 tyske og 8 allierede Maskiner. I Berlin regner
man med, at over 70 pCt af de nedskudte Flyvere ikke vender tilbage —

dels fordi de allierede Vaaben er alvorligere, dels, fordi Flyverne gem
mer sig~

HUNGERSN0D: Tyskland har, paa Grund af Transportvanskelighederne, Valget
mellem at sende Vaaben til Fronten eller Mad til Byerne. Man har valgt
Vaabnene. Man kan derfor forudse Hungersnød.

I Fjor var den tyske Kartoffelhøst nærmest katastrofal, idçt der i store
Dele af det tyske Rige ikke var Kartofler at daa de sidste~6 Uger afHøst
aaret. I Aar meddeles det, at Høsten ikke er helt saa god ‘som “den højst
fortrinlige Høst i Fjor”. Hertil kommer saa Transportvanskelighederne.
Paa den sorte Børs noteres Kartofler nu 10 Gange Maksimalprisen. Nedskæ
ringer af Brød-Smør-og Kødrationer forestaar.

SIDSTE:

Dr.Best skal være vendt tilbage fra Berlin sent i Aftes, men der er endnu
intet hørt fra ham.

Det viser sig, at ogsaa Siemensfabrikerne er ved at blive pakket ind til
Forsendelse til Tyskland. Gaa en Tur ned til Godsbanegaarden, saa skal
De bare se, hvad man er ved at køre bort med Det er alt det Materiel,
som Krenchel saa bønligt bad Danskerne skaane til efter Krigen. Nu ruller
det sydpaa.

Paa Grund af Byens fuldstændige Aflukning fik man hverken
eller Brønderslev Bulletiner igennem, saa Meldinger kunde
Frihedsraadet har nu faaet Lokalkomite i Hjørring, og man
at det en anden Gang bliver muligt at holde Kontakten med

fra Hjørring
givet pr Radio.
kan regne med,
Omverdenen.
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Der advares indtrængende imod Mænd i danske Politiuniformer. De er set i Dr.Best er vendt hjem fra Tyskland som midlertidig Sejrherre. Han har væ
Politibil med Radio flere Steder i København, og de ser trods Uniformen ret i Førerhovedkvarteret, iført sin Diplomatuniform, der blev sendt ef
meget lidt politimæssige ud. Det er Schalburgfolk ter ham i særlig Flyvemaskine, og det er lykkedes ham at faa Førerens

Tilsagn om, at han, og kun han, er den øverste Tysker i Danmark~ Dette
Ogsaa Vicepolitiinspektør Glud og Politikommisær Odmar sidder nu i Vestre har han i Gaar meddelt de danske Myndigheder, og han har tilføjet, at
Fængsel. Stamm sidder der saamænd ogsaa Hvem skuldenu have troet det. Panckes Forordning om kommunale Vagtkorps ikke skal opfattes som en Ord

re-tværtimod, det er en tysk Løfteparagraf. Der er efter Dr.Bests Opfat
telse Mulighed for ikke blot at genoprette Ordenspolitiet kommunalt, men
ogsaa at skabe et Kriminalpoliti. Det vil muligt undre Dr.Best at erfare,
at man ikke fra dansk Side ser nogen saadan Mulighed.

Derudover har Dr.Bests Hjemkomst kun manifesteret sig paa Radioen. Dr.
Lonmann, som var vendt tilbage fra sin Udflugt eller Flugt til Kalund
borg,boede paa Angleterre, hvor han laa syg med Snue. Dr.Best har nu
gjort ham rask og genindsat ham i tidligere Værdighed i Radiohuset. Ger
manische Leitstelle maa fortrække, men SS beholder dog Indflydelse paa
Radioavisen, idet man ikke kan skaffe Afløsere for de Medarbejdere, SS
satte ind den første Dag, i hvert Fald ikke med saa kort Varsel (Radio
avisens Redaktør, Niels Grunnet, og Red. Johs.G Sørensen er vel ankommet
til Sverige. Radioavisens øvrige Medarbejdere, Helmer Sørensen, Holger
Sørensen og Overgaard Nielsen, er ogsaa i Sikkerhed).

Man skal ikke heraf lade sig forlede til at tro, at der nu forestaar en
mildere Krus. At lade Pancke slaa og Best glatte ud, er gammel tysk Tak
tik. Pancke har været i fuld Overensstemmelse med Berlin, da han skred
til Aktion mod det danske Politi, og det er fra Himmler meddelt ham, at
man nu af taktiske Grunde i nogen Tid lader Best træde i Forgrunden. Det
er ligefrem et Princip i Berlin at lade Udlandsrepræsentanterne være i
god Tro-de udtaler sig da saa meget mere overbevisende i beroligende Ret
ning. At de bagefter staar som Løftebrydere, tager man sig let. Hensigten
hel 1 iger Midl et.

Ved Langelinie ligger 3 store Baade, som har afløst la Plata, der er af
sejlet. Af de 1000 Polititropper, som Pancke faar (han havde som meddelt
bedt om 40,000) er de 800 lettiske SS-Mænd, østeuropas værste Bærme. De
har ved Ankomsten til Danmark erklæret, at “den Slags skulde de ordne i
en Haandevending”.... (Flere Abonnenter har ment, vi af taktiske Grunde
spekulerede i Panik. Det er saare langt fra. Meddelelserne,ogsaa om ty
ske Planer om ødelæggelser, bygger paa velinformerede tyske~Kilder, og de
bør frem, fordi altfor mange endnu tror, at “den Slags sker~ da ikke i
Danmark”).

Tyskerne, der mangler al Evne til at opklare Forbrydelser, har, som om
talt i Radioavisen i Morges, bekæmpet den købanhavnske Underverden kraf
tigt i Gaar. Det er foregaaet paa den Maade, at man systematisk har kæni
met Folkekøkkener og Kaffebarer, slæbt Hundreder af Københavnere til
Shellhuset og Politigaarden, og der sorteret dem i fire Grupper: l)Folk
med “god Samvittighed”, fast Bopæl og fast Stilling. Løsladt. 2)Folk, som
er “arbejdssky”, d.v.s. arbejdsløse. Tvangsudskrivning til de tyske Be
fæstningslinjer fra Kolding til Esbjerg, tværs over Sønderjylland og ne
de ved Husum. 3) Personer med Tilhold fra dansk Politi ifl, de Protokol
ler, Tyskerne har taget. De interneres. Det drejer sig i dette Tilfælde
virkelig om Underverdenen-Alfonser, Tyve o.s.v. 4) Personer, som er ef
terlyst af Gestapo, som har falske Papirer eller som ikke kan opgive fast
Bopæl. De overleveres til Gestapo til videre Undersøgelse.
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Saadanne Indsamlingsrazziaer fandt i Gaar Sted i Axelborg og i Suhmsgade,
og “Fangsten” var her 200 Mennesker. En Del af Folkekøkkenets Gæster blev
senere iagttaget i store Politibiler, der kørte bort fra Shelihuset. Og
saa Nyhavns Hoteller gennemsøgtes. Det samme gælder Hotellerne i Colbjørn
sensgadekvarteret og i Sct Pederstræde, hvor man systematisk gennemsøgte
Lejlighederne og tog mange Beboere med sig. Razziaer, dirigeret af Gesta
po og rettet mod bestemte Personer, fandt Sted hos Bogbinder Tage Schmidt
Bellavej 9 (arresteret), og i Gaar Eftermiddag paa Angleterre. Det sidste
var den mest dramatiske Razzia, København har oplevet. Dem dirigeredes af
to Mænd, der sad i Restauranten og læste Aviser. De rejste sig, gik ud
til Telefonboksen og forlangte et Numer i Shelihuset. I næste nu tonede
den indre Bys Gader af Politivognes Udrykningshorn. Med aldeles sindssvag
Fart jog Bielrne gennem Strøget og ad flere Sidegader. Det er ikke set
vildere i nogen Gangsterfilm fra Chicago Folk maatte springe for Livet.
Talrige Biler med Gestapofolk, Silçkerhedspolitifolk, SSfolk og Soldater
jog op foran Hotellet, og ca 300 Mand omringede hele Karreen, mens andre
trængte ind. Gæster og Personale blev drevet sammen med Armene i Vejret,
og alle Værelser gennemsøgtes. En velklædt Mand saas med bagbundne Hæn
der. Tre-fire unge Mænd førtes ogsaa bort. Den ene havde boet paa Hotel
let som Hr Meinertz, Odense. Der blev under Razziaen skudt mange Skræmme-
skud, og ingen kom ud af Forretninger eller Ejendomme i hele Husblokken.
En tilsvarende Blokundersøgelse fandt Sted i Søndergade i Odense i Man
dags, og, som omtalt, paa Nørrebro Tirsdag Nat.

Som omtalt er Korsløkkeskolen og Giersings Realskole i Odense nu frigivet
af Tyskerne. Det meddeles yderligere fra Odense, at man regner med, at
Jernbanegade Skole, hvor de tyske Politisoldater holdt til, skal fyldes
med SS—Folk. Odd Fellow Logen er rømmet af Tyskerne, der paa det grusom
ste har skamferet Bygningens smukke Indre. Det menes, at Gestapo skal ha
ve Huset nu. Lokale Nazister bebuder større Razziaer og Husundersøgelser.
25.ds. lagde man for med en Razzia, der omfatterde det meste af Sønder
gade. Politistationen “ledes” af et Triumvirat: Alfonsen Poul Tysker
(Hansen), fhv Sysselleder, Købmand L Rosendahl og Karusselejer Ejnar Han
sen (“Gyngehøvdingen”). Deres Kvalifikationer er at de alle tre er gamle
Kendinge af Politiet, som man siger. Odenseanere, som anmelder Cykletyve
rier, faar Lov at hente en Cykle i Raadhusets Gaard. Man kan frit vælge
mellem Hittegodscykler og de internerede Politifolks Cykler-saalænge de
slaar til. Ogsaa i Odense har Værnemagten beslaglagt et Antal private
Lastbiler, og tyske Soldater, udrustet med Seddelbundter, gaar paa Hugst
i Byens Forretninger for at redde, hvad reddes kan heim ins Reich, mens
Tid er. I Byen har det lokale Vagtværn indrettet sig en privat Arrest, i
hvilken man kan anbringe Tyveknægte nogle Dage... .Samarbejde med de “lov
lige Myndigheder”, Alfonsen, Syssellederen og Gøngehøvdingen, finder ikke
Sted. Syssellederen har trøstet en Dame, der havde mistet sin Cykle, med,
at hun jo bare kunde tage en andens. Til andre har han sagt, at hvis de
stjal Cykler, skulde de tage Direktørcykler og lade Arbejdernes staa, for
de havde Brug for deres.

Meget store Transporter er i de sidste Døgn rullet gennem Odénse vestpaa.
Det drejer sig om det røvede Maskingods fra Fabriker i København. Nogle
af Togene har været paa over 50 Vogne. De bevogtes stærkt, af op til 120
Mand, alle med Maskinpistoler.

Sabotagen mod Drejeskiven foran Frichs i Aarhus forøvedes af kun tre Sa
botører, som kom kørende i en lille, graa Bil. De holdt Vagten op, beor
drede Arbejderne i Tilflugtsrum og anbragte tre Bomber. Frichs bygger ef
ter Ordre Lokomotiver til Tyskland, og de første skulde af Sted nu. Man
maa lægge specielle Skinner ind til dem. Drejeskiven lader sig først er
statte efter Krigen.

Paa Herningegnen er der tysk Jagt paa Desertører, der paa forskellige
Gaarde har krævet Mad og Klæder. End ikke som Flygtninge kan Tyskerne
vænne sig af med at forlange og true.

Paa Vestjydsk Gymnasium i Tarm var der 25.ds. en større Razzia. Tyskerne
trængte ind midt i Undervisningstiden med Pistolerne hævet. De kropsvisi—
terede Lærere og Elever, og Kosteleverne maatte vise deres Værelser frem.
Hos to Elever og een Lærer fandt man illegalt Materiale. De blev taget
med.

Efter at London Radio forleden havde skildret de allierede Flyveres Be
gravelse i Dejbjerg ved Skjern, arresterede Tyskerne Sognepræsten og Sog
neraadsformanden i Dejbjerg og Præsten i Nabosognet Stauning. Dejbjerg
præsten sigtes for at have befordret Meddelelsen til England - hellige
Enfold~ Gestapo her i Byen bør fortælle Skjern, hvordan saadan noget gaar
til. Det ved De jo godt, Dr.Hoffrnann~

Ogsaa Landpolitiet gik det ud over den 19. ds. I Skjern afvæbnede man 0-
verpolitibetjenten og to Pbere. To andre havde fri. Alle er nu gaaet un
der Jorden - til stor Forbavselse for de lokale Tysker&

Midtjydske Udrykningskolonne paa Herningholm har sendt Forældre til CBU
erne følgende Skrivelse:

“Kolonnen undlader herved ikke at meddele, at Deres Søn Natten mellem den
21 og 22.September d.A., er røgimet fra Kolonnen og siden da ikke vendt
tilbage. Hvad der end maatte have bevæget Deres Søn til at have foretaget
dette alvorlige Skridt, er der fra Kolonnens Side ingen Tvivl om, at det
ikke staar ham fuldstændigt Klart, at han har sveget sin Pligt overfor
sit Land, idet Kolonnens Opgave er at komme Landets Befolkfling til Hjælp
ved indtrufne Katastrofer, hvadenten disse skyldes Krigssk~der eller Fare
for videre Udbredelse af Brande efter f.Eks Sabotage. Efte~t’ Ophævelsen af
den almindelige CB-Pligt, hvorunder sorterer Vagthjælp og anden Hjælp,
eksisterer der for Danmarks Befolkning kun den Hjælp, som CBU-Kolonnerne
kan yde. Ved sin Desertation synes han heller ikke at have forstaaet, at
han, der alene af Landets Ungdom bærer den danske Kokarde i sin Hue, er
forpligtet til med sin Person som Indsats at løse de Opgaver, som han er
indkaldt til. I Henhold til dansk Lov er han strafskyldig, hvilketSpørgs
maal for Kolonnens Vedkommende dog i dette øjeblik ikke vil komme til An
vendelse. De bedes derfor gøre ham opmærksom paa, at Kolonnen forventer,
at han snarest muligt melder sig paa Kolonnens Kaserne paa Herningholm
for at udføre sin Tjenestepligt. sign/ Mølgaard. Kaptajn.Kolonnechef.
- - - Kolonnene bestod af 120 Mand, der alle som een gik under Jorden,

kun efterladende 6 Kammerater, som laa paa Hospitalet. Siden er adskilli
ge af Kolonnens Officerer fulgt efter.

Under Fest for Kongen Tirsdag Aften i Vedsted Forsamlingshus omringedes
Bygningen af Tyskere, der slæbte Mødelederen, Idrætsinspektør Braae Han-
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sen og Forsamlingshusets Vært og Værtinde med sin. Samtidig arresteredes
Byens Præst, Pastor Quistgaard. I Nærheden af Forsamlingshuset kom det
til Ildkamp. Tyskerne, der tilbageholdt samtlige Festdeltagere, erklære
de, at der havde weret to Sabotører mellem Gæsterne, og at den ene af dem
var blevet saaret. Tyskerne selv havde to Dræbte. De 2-300 Mennesker i
Forsamlingshuset maatte blive i Salen hele Natten. I Morgenstunden fik
Kvinder og Børn Lov at gaa, men Mændene blev ikke løsladt for Kl.9.

-Nordisk Kaffe Kompagnis Bygninger i Frihavnen er atter beslaglagt af
Tyskerne.

-Den tidligere danske Forsamlingsbygning, Soldaterhjemmet “Søgaardhus” i
Søgaard ved Kiplev er blevet ødelagt ved en voldsom Eksplosion. Det med
deles, at 6 tyske Soldater blev dræbt og 14 saaret. 25 Personer fra Lands
byen Søgaard blev straks taget af Tyskerne, og deres Liv var i Fare, da
Tyskerne troede, der var sket Sabotage. Senere opklaredes det, at tyske
Soldater havde eksperimenteret med Sprængstoffer inde i Bygningen.

-Efter at Tyskerne for kort Tid siden overtog Strandhotellet og Skolen i
Dragør, har de yderligere ved frivillige Ordninger overtaget en halv Snes
Villaer og Sommerhuse, og flere ventes beslaglagt. Entreprenørarbejderne
i Dragør er nu afsluttede. Kun paa de store Hangarer og Reparationsværk
steder ved Magleby arbejdes der endnu. Tyske Tropper graver Skyttegrave
paa Markerne ved Kongevejen fra St Magleby til Dragør, og man mener, at
der sjal graves helt rundt om Dragør By, der er udset til Tyskernes sid
ste Tilflugtssted før Evakuering af København. Der er kun faa Tyskere i
de store Lejre, som er bygget Syd og Vest for Byen. Vi11aerne~bebos af
Gestapofolk eller Officerer med Familier. Stemningen er kendeligt nervøs.
I en af Villaerne er monteret et Maskingevær paa Trappen og lignende Hyg
gegenstande i Stuerne. I Kastrup Lufthavn er p.t. ingen Flyvemaskiner
stationeret. Kun Kurermaskinerne kommer og gaar. Derimod er der paa Rul
lebaner, langt udenfor Lufthavnens Omraade, flere Maskiner end nogensin
de før. øjenvidner siger mellem 30 og 40-De staar alle med Benzin og Olie
paafyldt, klar til Start-og Flugt~ Ganske faa er tomotores Kampmaskiner,
Resten er Passagermaskiner med eet og to Maskingeværer til Forsvar.

-Mænd, som arbejder for Tyskerne, har faaet Tilbud om, at de kan sende
deres Familie til Frøslevlejren. Flere, som bor i Jylland har taget mod
Tilbudet. Antallet af Personer i Lejren anslaas p.t. til 1550. Der er 24.
eller 25.September afsendt endnu 300 Fanger til Tyskland, meddeles det
fra Sønderjylland, men alle Detailler om denne Transport savnes endnu, og
Meldingen maa derfor indtil videre tages med Forbehold. Enkelte Tyskere
er vendt tilbage til København fra deres “Arbejde” i Jylland. Aldrig saa
snart var de kommet hjem, før de fik at vide, at de skulde melde sig i
Haderslev eller Aabenraa, da man ikke kunde garantere for deres Sikkerhed
i København efter Torsdag, altsaa i Dag. Det “sidste Tog fra København”
(for civile Tyskere) gaar Fredag, altsaa i Morgen~

-Efter ty~k Ordreh~r_G~n~r~l stabens Opmaal~
holm_med 24 Ii~ers_V~r~e1.D~t_er de tyske Eks~erimentermedV 1-Bomber -

fra Bornholm (mod hvilke Maai?~j, sommanikke ønsker forstyrret. Ty- -

~Danskerne fotograferer deres Eksperimenter. Uroen om
kring~pludselig~ Frygt -

for ~v~rjg Man hævder i~meat Sverige i -

meget nær Fremtid afbryder den diplomatiske Forbindelse med Tyskiand~
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-Da Tyskerne 29.August rykkede ind i Horserødlejren, var Begivenheden
forudset af Lejrens Fanger, de havde opnaaet danske Myndigheders Ord for,
at de skulde faa en Chance, hvis Tyskerne kom. Løftet blev ikke holdt, og
disse Fanger sidder nu i Tyskland. Historien har gentaget sin l9.Septem-
ber. Politiet ønskede at løslade en Del Varetægtsfanger, som ikke var
kriminelle Forbrydere. Man henvendte sig til Fængselsmyndighederne og til
Justitsministeriet, men fik den Besked, at man ikke her turde tage Ansva
ret for Løsladelserne. Der klæber efterhaanden en Del Blod ved danske Em
bedsmænd, som ikke har turdet tage Ansvar~ Ikke mindst Embedsmænd i Fæng
selsvæsenet faar noget at staa til Regnskab for efter Krigen. Det har
skortet paa Konduite og Følelsen af, at de politiske Fangers Tilstedevæ
relse ikke var forudset af Reglenienterne.

—Søndag 24.ds skete der atter en Afsporing af et Tog nær Bækkelund, Syd
for Viborg paa Banen til Herning. 7 Vogne afsporedes. Falck rykkede ud,
men Tyskerne beskød Kranvognen. Vindspejlet gennemhulledes. Chaufføren
slap med Saar fra Glassplinter, Viborg Omnibus, der kører ud til Hald
Folkekuranstalt, blev ogsaa beskudt, og Passagererne maatte gemme sig i
Grøfterne. Ingen saaredes.

-Der er forøvet ny Sabotage imod den jydske Længdebane ved Randers. Den
negang sprang flere Bomber ved Bjerregrav Station. Det ene Spor ødelag
des. Toggangen var besværlig hele Onsdagen, og flere Lokaltog maatte ind
drages.

-De to genaabnede Politikontorer i Svendborg naaede aldrig at lukke op.
Politimesteren lod paa Grund af indtrufne Omstændigheder Ordren annulle
re.

Nazi-Landbetjenten Kristiansen, Børkop, mødtes den 23.September med to
kendte Fredericia-Nazister, Ostehandler Knudsen og Frue, og tre tyske Ge
stapofolk, paa Vasegaarden. De spiste Frokost og vedtog, at Christiansen,
der i Politikredse er kendt for flere Tjenestemandssager, skulde være Po
litimester i Fredericia. Borgmesteren kom dog i Vejen med en Slæde. I sin
Tid erklærede Ostehandlerens Far, der ogsaa er gloende Nazist, at han ef
ter tysk Sejr vilde være Fredericias største Købmand. Sic transit-

— Ved en Forveksling af Numre er der forleden indløbet en Fejl. Meddelel
sen om planlagt “Skyderi paa Maa og faa” i Anledning af Strejke var fra
Fredericia og ikke fra Randers.

-Paa Kongens Fødselsdag ankom to Københavnere til Fredericia fra en Kon
centrationslejr ved Hamburg, hvorfra de var løsladt. De var ledsaget af
tysk Politi, som satte dem af paa Perronen og sagde, at nu maatte de selv
om Resten. Røde Kors gav dem Rejsepenge.

-Oplysninger ønskes om Inspektør Welser, Skovbakken, Virum.

-Fædrelandet udkom ikke til Morgen. Trykkeriet var ramt af et teknisk U
held. Vanskelighederne med at fremskaffe det nødvendige Reparationsmate
riale er næsten uoverstigeligt... Man maa haabe, Bladet kommer i Gang
igen, da Tyskerne sikkert ellers eksproprierer et andet Bladtrykkeri til
Vennerne i St.Kongensgade.

—Det er konstateret, at to Fængselsbetjente, Koch og Larsen, der var paa
Domhuset ved “Skabene” den l9.ds., og som siden har været forsvundet, er
ført med til Tyskland, idet Tyskerne har troet, de var Politibetjente.
Der forhandles om de to Mænds Løsladelse. men den ventes ikke foreløbig
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-Dommer Willy Andersen og Statsadvokat Trolle var i Vestre Fængsel 26.ds.
for at behandle en Række Sager. De løslod næsten alle, hvis Fængslings
frist var udløbet. Nogle alvorlige Forbrydelser medførte dog fortsat
Fængsi ing.

Tyskerne er mere large. “Politiet” i Lyngby løslod saaledes efter eet
Døgns Forløb en Mand, der havde begaaet Sædelighedsforbrydelse overfor
en 3~ Aar gammel Pige. Der er nu i Lyngby slaaet Plakater op om, at man
vil gaa drastisk til Værks overfor Lovovertrædere. Sædelighedsforbrydere
trues med Døden. Skyd dem

-Tyskerne har fra Carlsberg bortført en Arbejder, der gik for at være Na
zist. Han skulde nu i Uniform og være Politimand. Manden, der har kolde
Fødder, protesterede fortvivlet, men der hjalp ingen kære Moder. Det er
gaaet andre forhenværende troende paa samme Vis. Manden var den sidste
Nazist paa Carlsberg, de andre er forsvundet, fordi Arbejderne gav dem
Klø eller strejkede, naar de skulde arbejde sammen med dem-.

-Kriminalassistent A Christensen, der var interneret paa Politigaarden,
er blevet overført til Sygehus. Samtlige Politiadvokater, undtagen Poli
tiadvokat Nyborg, der har Krisesagerne, har nægtet at gaa i Arbejde igen.
Deres Standpunkt har mødt Forstaaelse i Justitsministeriet.

-Blandt de Forbrydere, Tyskerne har hentet ud af danske Fængsler i de
sidste Dage, er ogsaa den danske Goebbels, Lensgreve Knuth, der sad i
Tugthuset for Blodskam. Han maa dog ikke vise sig paa Lolland-Falster.

-Der har været Ransagning paa Halsted Kloster hos Lensgreve Niels Krag
Juul-Vind.Frijs, som ikke var hjemme. Gestapo beslaglagde nogle Papirer.

-Burmesister & Wain er nu definitivt faldet i Unaade hos det Aussenstelle
i Hamburg, som lader tyske Skibe (Hansa-baade) bygge paa danske Værfter.
Den sidst sænkede Hansabaad ved B & W skal kun repareres, saa den kan
flyde. Derefter skal den bugseres til Tyskland og færdigbygges der. Aar
sagen er, at alle de fine Herrer fra Hamburg ankom til København for at
se den færdige Baad under festlige Former. I Stedet for saa de den synke
efterSabotageeksplosion. De fik Nervechock og Graadanfald og hele Hit
lermusiken. Det hele er saa meget desto sørgeligere, som et smukt 2 Aars
Byggeprogram havde sat de danske Værfter øverst paa Listen. Vi har ikke
vist os Tilliden værdig~

—Fra Køge og Næstved berettes, at Politifolk, som med deres Vaaben var
gaaet under Jorden, fik indtrængende Ordre og Opfordring fra Politime
strene om at aflevere, da Politimestrene vilde blive arresteret, hvis
Tyskerne ikke fik Vaabnene. Mange adlød med Bitterhed og har nu fortrudt
det. Det havde været Politimestrenes simple Pligt selv at forsvinde.

-Gestapo har i Rødvig beslaglagt en Fiskerbaad og i den Forbindelse arre
steret et Par Fiskere og en Overpolitibetjent. Fiskerne er atter løsladt.
I Store Hedinge arresteredes paa Kæmnerkontoret en Mand ved Navn Got
schalck. Det hele skyldes en lokal Stikker, som er kendt.

—Det rapporteres af en Iagttager paa Sydsjælland, at Deportationen paa
Politiet har rusket op i Landbefolkningen, saa der endog skal være Udsigt
til, at den vil slutte aktivit op sine Steder (Vor Kritik af Landboerne
maa iøvrigt ikke misforstaas. Vi ved meget vel, at der er mange Undtagel
ser. Men desværre er der sltsaa Tale om Undtagelser. I Byerne er det nu
de lunkne, som er Undtagelserne). Efter vor ganske private og uigennem
førlige Mening burde f.Eks. L.S.-Bønderne fratages Valgretten de første
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10 Aar efter Krigen og en hel Række Landbrugere behandles som Værnemage
re, der skal betale tilbage til Nationalbanken.

Siden Torsdag den 2Lds. har man hver Aften Kl.22 paa Bølgelængde 282 Me
ter kunnet høre “Westdeutsche Volkssender”. Den startede dramatisk med et
Opraab fra en tyske Bykommandant (Navnet fremgik ikke), som oplyste, at
han samme Formiddag Kl 10,30 havde taget “Byens Skæbne” i sin Haand, og
at Byen ikke mere lystrede Rigsregeringens Ordre. Aarsagen var, at man
havde forlangt af ham, at han med Vaabenmagt skulde standse de flygtende
Tropper, som drog gennem Byen, og spærre den flygtende Civilbefolkning
fra de vestlige Omraader ude fra Forbindelserne til det øvrige Land. En
SS Officer havde derefter arresteret ham, men var blevet skudt, enten af
sine egne eller af en af Kommandantens Folk. SS Officeren havde givet Or
dre til at beskyde Folkemængden paa Kaiser-Friedrich Platz (hvilket ty
der paa, at Byen er Aachen). Garnisonen besatte derefter alle offentlige
Bygninger og arresterede en Række Embedsmænd. Opraabet advarede mod Bor
gerkrig, men understregede, at Krigen er tabt, og at Hærens Time er slaa
et. Man har kun at ordne Troppernes Tilbagetog. 22.ds. meldte Folkesende
ren, at Hitlerungdom, skønt advaret, havde forsøgt at storme Raadhuset og
Radiostationen. Det var blevet nødvendigt at skyde Angriberne. Byen var
erklæret i Belejringstilstand. 23.Sept~mber talte Byens tidligere Borg
mester, der i 3 Aar ufrivilligt har været ude af sit Embede. Han erklære
de, at der herskede Ro og Orden i Byen. Den tidligere Stadslæge gav i Ra
dioen gode Raad om forebyggende Foranstaltninger mod Epidemier. Søndag
Aften var Borgmesteren der igen, han gav gode Raad om, hvorledes man skal
forholde sig overfor en kritisk Situation, f.Eks Flyverangreb. Udsendél
serne fortsættes, og de virker ægte, men intet i Hærmeldingerne bekræf
ter jo en saadan enkelt tysk Bys Løsrivelse fra Nazistyret.

Udsendelserne synesat være skiftet over til 281 Meter. De varer til Mid
nat.

VESTFRONTEN: Det engelske Nederlag ved Arnhem forhaler Afgørelsen noget,
men bør ikke skabe Pessimisme, Om saa Tyskerne tilbageerobrede hele Hol
land, hvad de nok skal lade være med - forandrede det intet i den Kends
gerning, at det tyske Sammenbrud er nær. Englænderne prøver nu stik øst
og staar ved Maas 35 km fra Duisburg.

0STFRONTEN: Føreren har givet Ordre til, at Riga skal holda.s til sidste
Patron. Samtidig har han beordret Offensiv, der skal bevarét Korridoren
til Tyskland. Han ønsker hermed at gøre et sidste Forsøg paa at hindre et
russisk Stormløb mod østpreussen. Den russiske Offensiv er nu indledt mod
Ungarn fra Rumænien paa en 150 km bred Front. Den koordineres med den nye
allierede Invasion i Dalmatien.

HVORFOR Dø FOR DANZIG?: Den kendte franske Collaborist Deat, der ved Kri
gens Udbrud udtalte: Hvorfor dø for Danzig” er efter sin Ankomst som
Flygtning til Tyskland blevet sendt til østfronten.

BRANDKAPSLERNE. Udenlandske Arbejdere i tyske Flyvemaskinfabrikker har nu
fundet Anvendelse for de af de Allierede nedkastede Brandkapsler. I de
sidste to Dage er Maskiner blevet antændt, naar de var i Luften for før
ste Gang.

KØDRATIONERNE: De tyske Kødrationer vil alligevel blive opretholdt. Man
maa nemlig nedslagte Svinene paa Grund af Mangel paa Foder~
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HOVEDKVARTER BERLIN? For første Gang var den tyske Hærberetning i Gaar
ikke dateret Førerhovedkvarteret, men Berlin. Man ved endnu ikke, om det
var en Tilfældighed, eller om Hovedkvarteret er flyttet.

FINLAND: Suomen Socialdemokrati meddeler, at Tyskernes Handlinger efter
den finsk-russiske Vaabenstilstand har aabnet det finske Folks øjne. Med
eet Slag er den Smule Sympati, der var tilovers i Finland for Tyskland,
slaaet i Smaastykker. Finland forstaar klart, at det ingen Steder er lyk
kedes Tyskerne at vinde Befolkningernes Gunst. - De finske Blade bringer
nu danske Meddelelser udenom den tyske Censur. Dansk Pressetjeneste i
Stockholm, til hvem vi er at betragte som Korrespondent, har aabnet Kon
tor i Helsingfors-.

NYE VAABEN: De første Efterretninger om et nyt allieret Vaaben er offent
liggjort. Det drejer sig om et Slags Raketfartøj, et flydende Batteri,
der har samme Armering som 30 Krydsere med 12 Sekstommers Kanoner hver.
Det udskyder Raketter hvert 30. Sekund. Batteriet anvendtes første Gang
allerede ved Landgangen paa Sicilien, men har aldrig været omtalt.

DE FLYVENDE BOMBER: Det oplyses fra London, at under de flyvende Bombers
Angreb blev 98 Hospitaler ramt, deraf 7 paa een Dag

EN SLANGE PAA BRYSTET: Den tyske General Newe, for hvis Paagribelse, der
er udsat en Belønning paa 50,000 Reichsmark, skrev for et Par Maaneder
siden til en dansk Ven: “Der vil sikkert endnu gaa eet Aar, før Tyskland
kan blive befriet. Det er som en Slage, der ligger paa vort Bryst, og
Slangens Hovede kan kun knuses udefra.

NORGE: Som kendt fra Radioen er Byen Hønefoss i Belejringstilstand. Ved
Standret er skudt Chefredaktøren for Ringerikets Blad-Disponent Petersen.
I Ringerikets Byggekompagni og en Disponent i Hønefoss Bryggeri samt to
andre Mænd.

TITOS Styrker holder Montenegros Hovedstad Cetinje besat. Grækerne har
indledet Partisankrig for Alvor og rykker mod Athen.

SIDSTE:

Telefonisk meldtes i Formiddag Bomber i det store tyske Skib “Fechenheim”
ved B & W Strandgade. Samtlige Arbejdere forlod Værftet.

-Der var i Formiddags Razzia i den underjordiske Garderobe paa Raadhus
pladsen. Tyskerne tager Kampen mod den underjordiske Frihedsbevægelse
bogstaveligt.

-Departementchefraadet var i Aftes samlet for sidste Gang for at drøfte
Informationer efter Dr.Bests Hjemkomst. Der skete ingen Vedtagelser.

-Ogsaa Dansk Seminarieforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Det pæ
dagogiske Selskab, Danmarks Lærerforening, Københavns Kommunelærerinde
foreningen, Danmark Realskoleforeningen og Københavns Kommunelærerfore
ning har nu protesteret mod Aktionen mod Politiet. Man erklærer, at Ung
dommen kan lide varig Skade i den Atmosfære af Uærlighed, Selvtægt, Raa—
hed og Hadefuidhed, der kan blive Følgen af det skete.

-Aktionen i Guldbergsgadekvarteret omfattede Kareer i Ryesgade. Guld
bergsgade og Nansensgade. Man tog endog Børn med, men de blev senere
løsladt. Ogsaa i Trondhjemsgade, Larsbjørnsstræde, Sct Hansgade og Ste
nosgade har der været Karrérazziaer. Een af de Anholdte fra Angleterre
er løsladt. Det var Hotellets Cigarhandler. Aktionen synes at skyldes,
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at en ung Mand i Baren havde imponeret en Kvinde ved at vise en Pistol
frem.

-Fru Rosenørn, Fr.Nansens Plads 2, blev ikke arresteret under Razziaen.

-Den dansk-tyske Grænse er atter aaben for al Trafik, men Vagterne er
forstærkede.

-Razziaen paa Herningegnen mod Desertører skyldes, at hele bevæbnede Ban-
der terroriserer Omegnen-som det er at vente ogsaa andre Steder~ Der er
forøvet Hærværk og Vold og begaaet talrige Røverier af de tyske Soldater.
Alene i Gjellerup udplyndredes otte Gaardejere paa een Nat~ Ofrene er
Laurits Hjørnholm, som en af Røverne vilde dræbe, fordi han kun havde 50
Kr, Emanuel Østergaard, Anders Chr Hansen, Ole Poulsen, Knud Eriksen,
Rasmus Hjøllund, Jeppe Kærgaard og Christian Bentsen. Hos Knud Eriksen
var en 20 aarig Tjenestekari alene med Fru Eriksen og en 17 aarig Datter.
Tjenestekarlen forsvarede tappert de to Kvinder, som Tyskerne vilde vold
tage. Han blev slaaet bevidstløs med reddede Kvinderne. I Skibbild for
svarede en Broder til Købmand Elicius Hansen i tre Timer Huset med en
Hundepistol. Han havde forskanset sig i Kælderen og skød nu og da. Ty
skerne troede, han skød med skarpt, og holdt Ild vedlige med Maskinpisto
ler og Revolvere. Saalænge Hundeproppe~’ne slog til, trængte de ikke ind.
Tilsidst blev de nervøse og flygtede.

-Det bekræftes, at Nordwerk standser. De 700 Arbejdere er sagt op.

-Ogsaa Sognepræst Pedersen fra Dejbjerg (Vemb Sogn) er nu løsladt.

-Red. Karl I Holm, Horsens, er ført til Aarhus.

-Der er livlig Skydning i Aarhus hver Nat. Antagelig tyske øvelser.

-Politikontoret i Graasten har været aabent indtil Tirsdag. En Kontorist
passede det. Da han ikke vilde give en Hjemmetysker Benzinkort, tvang Ty
skerne ham bort under Trusel om at skyde hani. Politimesteren, som kom til,
fik den Ære, at mærke Kommandantens højst egenhændige Pistol paa sit Ma
veskind. Kontoristen sænkede Kontorets Splitflag og tog det med sig~ Ty
skerne rykkede saa ind.

-Ogsaa Politimester Stavnstrup, Randers, er nu ~forsvundet.

-Den i svensk Radio omtalte Sabotage i Aarhus ramte Trøjbor,~g Cykle- og
Radioforretning, tilh.Nazisten Wil.Olsen, Bilreservede1sfi~iaet Nielsen,
Laursen &Brandt i Mindebrogade og Cylinderudboringsfabriken Silkeborgvej
31. Her brændte en 90 Meter lang Bygning og 50 kostbare Maskiner ødelag
des. Millionskade. Det var alle tre Steder Cylinderudboringsmaskiner, man
var ude efter. Hvert Sted anvendtes tre Sprængbomber.

—Søgaardhus var senest dansk Politikaserne. Tyskerne rykkede først ind
19. ds.

-Endnu en Saaret er død i Aarhus. Det er den 57 aarige Chauffør Valdemar
Mikkelsen.

-Den af svensk Radio omtalte Films-Kidnapning paa Amagerbrogade fandt
Sted i Merryteatret Tirsdag Aften. Filmen var “En Læges Fristelser”.

-I Morges er Løjtnant, Revisor Erik Knuthsen, blevet arresteret. Han var
Medlem af Repræsentantskabet for Foreningen af Kornetter og Løjtnanters
Kbhvafd.
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-Der er, viser det sig, Usikkerhed omkring Affæren fra Vedsted Forsam
lingshus. Bladkorrespondenter hævder, at de voksne Mænd førtes bort paa
Lastbilermen andre siger, at de blev løsladt Kl.9.

-Der er røvet en Mængde Luftværnsmateriel fra Glud og Marstrand Tirsdag
Aften.

Der rapporteredes heftig Skydning fra Jægersborg Kaserne, hvor tyske Po
litisoldater holder til. Kvarterets Befolkning mener, at et Mytteriforsøg
blev slaaet ned i Gaar. Endnu kan Muligheden af en særligt drastisk øvel
se d~g ikke afvises.

-Det er iagttaget, at Tyskerne til de Lastbiler, der faar Køretilladel
ser, anvender Papirer med Datoen 25/6-144 anført for Bekendtgørelsens Ud
stedelse. Den er rettet med Blæk Lastbilforbudet var altsaa planlagt o
veralt allerede dengang. SLUT.

De h~jere Politifolk i Vestre, Rigspolitichefen inclusive, behandles som
Straffefanger: Stenguiv med Briks, to Tæpper, tørt Rugbrød til Morgenmad
o.s.v. Der er næppe noget at bebrejde den flygtede Politlinspektør Wolf.
Dels havde han ikke haft Kontakt med Medfanger før Flugten, og dels har
han maattet tænke paa, at hans Forbliven i tysk Varetægt kunde blive far
lig for andre. Krenchel erfri. Dansk Politiforbund, Dansk Kriminalpoliti
forening og Københavns Politiforening har meddelt Justitsministerietog
de kommunale Myndigheder, at Medlemmer af Rigspolitiet ikke under nogen
Omstændigheder vil forette nogen Form for Polititjeneste i den nuværende
Situation. Man tilraader imidlertid Vagtkorpsene, idet det forudsættes,
atde ikke faar nogen Form for politimæssig Bemyndigelse. (Anholdelserkan
enhver foretage efter Lovens Bestemmelser om Forbrydere, grebet paa fersk
Gerning eller friske Spor) Man tænker sig disse Arrestanter afleveret di
rekte til Arresthusene, hvorfra de kan bringes for Retten. Vagtkorpsene
og Luftværnet drøftes i Morgen af de kommunale Myndigheder i København og
af Repræsentanter for Købstadsforeningen. Der maa advares mod Planer om
Korps af Reserveofficerer. Det vil omgaaende komme til at lide Politiets
Skæbne~

Sædelighedsforbryderen fra Lyngby, den 19 aarige Kommis Svend Aage Peter
sen, Nørregade 5 B, som forgreb sig paa. en 3 aarig Pige, blev som omtalt
løsladt af Tyskerne. De har pryglet ham to Gange paa Politistationen.
Borgere i Lyngby har nu ved Hjælp af Lægeattest og med Petersens egen
Sanktion faaet ham interneret. Rigshospitalet modtog ham. Blandt de Bor
gere, som afleverede ham, var Barnets Fader.

Sabotører i Odense har kørt en Lastbil, der skulde til Odense Staalskibs—
værft med elektrisk Skibsudstyr fra Thrige, ud i Odense KanaH De holdt
Chaufføren op og tog Vognen. Bilen er blevet fisket op, men Lasten har
taget Skade. Den skulde anvendes ombord paa et tysk Skib, som tidligere
har faaet en Bombe.

I Vedsted, hvor Tyskerne beskød Forsamlingshuset, arresteredes en Mand
ved Navn Andersen, ukendt paa Egnen, sigtet for at være Sabotør. Desuden
tog man Seminarielærer Braae-Hansen, Sognepræst Axel Wriedth Quistgaard,
Forsamlingshusvært Bonde og hans Hustru, Sønnen Niels, Landpost Laurits
Petersen, Snedkermester Deele, Bankassistent Warncke og, som midlertidig
Gidsel for Præsten, som man ikke straks fik fat i, hans Ven~ Forsikrings
inspektør i “Danmark”, Hans Hansen. Han blev imidlertid ikk~e løsladt

Sabotagevagt fra Nordwerk, Mogens Larsen, St Paulsgade 51, blev i Nat
Klokken i likvideret, ramt af et Skud gennem Hovedet.

Paa Antonigades Politistation er en Schalburgmand i Gaar blevet ramt i
Højre Laar af et Vaadeskud.

- Den”danske” Radioavis dementerede i Gaar Rygter om, at Speakeren Grev
Eigil Knuth var blevet skudt i Radiohuset. Om Tilstandene indenfor Mure
ne fik man et Indtryk, da Meddelelsen kommenteredes saaledes: “Der har i
Grev Knuths Opførsel ikke været noget, der kunde berettige til et saa
dant Skridt”.

-Den 15 aarige Dreng Børge Jantzen blev i Gaar under endnu uopkiarede Om
stændigheder skudt i det ene øje udfor Ejendommen Falkoneralleen 17. Han
bor Matzensve,j 23. Hans Tilstand betegnes som kritisk.
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Der var i Gaar tyske Razziaer i en Række Garderober: Vesterport, Nørre
port, Raadhuspladsen etc. Undersøgelsen var meget haardhændet. Laasede
Kufferter blev skaaret op og tilspigrede Kasser simpelthen knust. Paa Ga
derne, bl.a. Kgs Nytorv, var der Legitimationskortkontrol, og en Række
Taxabiler standsedes. Passagerne blev ført stil Shellhuset til nærmere
“Prøvel se”.

I Aalborg er Natten til Torsdag en Bombe eksploderet i en Strønifordeler
kasse, saa Strømmen til tyske Virksomheder og en Del af Byen blev afbrudt.

De tyske Razziaer i Kaffebarer etc bringer ogsaa for Dagen en Del Tysk
landsarbejdere, der har brudt deres Kontrakter. De føres nu tilbage til
Tyskland. Paa Socialkontoret i Helsingør har man med samme Formaal mod
Protest undersøgt Kartotekerne. Tyskerne arbejder ogsaa paa at faa opkla
ret, om Socialkontorerne understøtter Eftersøgtes eller Arresteredes Paa
rørende

Den tyske Vagtpost ved Benzintanken i Valby (omtalt i Radioavisen og af
os) døde ikke af noget Skud, men af Skræk. Man hørte ham skrige og saa
nogle Mænd flygte. Bagefter fandtes han død, ramt af et Hjerteslag.

Tyskerne ved Storebæltsfærgerne nægter Studenter Adgang til Færgerne~ De
kan blive i København, siger de.

Der forligger enkelte Eksempler paa natlige Eftersøgninger hos forsvund
ne Politifolk, men der kan i disse Tilfælde foreligge Sigtelser. En al
mindelig Eftersøgning er ikke paabegyndt.

Den Cyklehandler Olsen, hvis Værksted i Trøjborg er ødelagt ved Sabotage,
er identisk med den Mand, som forfulgte Kriminalassistent Sandhøjs Bane-
mænd. Han anses almindeligt for Stikker og Nazist.

Carl Nielsen, der blev bortført fra Sygehuset i Brønderslev og alvorligt
saaret ved Skud gennem Nakken ud gennem Munden, er en berygtet Hjørring-
Sti kker.

-22.ds. er to Tyskere kommet ind i et Minefelt ved Nørholm. En Mine eks
ploderede, og de dræbtes begge.

—Tyskerne i Aalborg leger nu Færdeispoliti. De lukker Luften ud af Synde
res Cykler. I Odense tager de endog Cykleventilerne fra Folk~

-Den l9aarige Erik Thomsen, Søn af Overportør Thomsen, Kærby ved Aalborg,
er blevet alvorligt mishandlet af Tyskerne, fordi han ved at køre ved Si
den af en anden Cyklist vanskeliggjorde Kørselen for en tysk Bil. Tyske
Soldater sparkede og slog ham paa Gaden, og da han flygtede, indhentede
de ham og slæbte ham til Gestapo, som slog ham. Man beordrede ham til at
gaa ned af en Trappe og skød ham saa ned bagfra. Han overlevede Skudet,
der ramte ham i Ryggen, og førtes derefter i en Personvogn til Lazaret,
hvorfra han en halv Time senere uden at være blevet behandlet førtes til
Kommunehospitalet i Ambulance. Hans Tilstand er alvorlig.

—En tysk Flaade, der væsentligst bestaar af Handelsfartøjer, ca 25, og
som sagtens er identisk med den tidligere rapporterede fra Karrebæksmin
debugten, er gaaet ud gennem Øresund, efter at have passeret Møns Klint
25.ds. Kl 16,45 26 ds saas adskillige tyske Krigsskibe i Lillebælt. De
stod ud i Kattegat.
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-Det er Hensigten, at Borgmestrene skal træde i Politimestrenes Sted som
Luftværnschefer. I Praksis skal Chefen dog være en Mand, som udpegedes
som Borgmesterens Stedfortræder. Kommandocentralerne flyttes fra Politi
stationerne, og der bliver intet Samarbejde medTyskerne. Tyskerne har er
klæret sig villige til at lade hele CB-Korpset genopstaa, blot man vil
kalde det L B-Luftbeskyttelse~ Man skulde tro, det kunde være Hip som
Hap, men det viser sig at være endog uhyre vogtigt. Pancke har opløst
CB, ergo kan det ikke genopstaa, men man kan rapportere til Berlin, at
der i Stedet er dannet et LB—Korps~ Vanskeligheden ligger i, at det
staar CB i Brystskjold og Uniformsknapper, som ikke for Tiden kan erstat
tes

-Damperen Kometa, som førte Politifolkene til Tyskland, er returneret
for at blive færdigrepareret hos B & W. Skibet sejlede med Stiger og Re
par—tionsværktøj ombord og var langtfra færdigt. Om dets Sødygtighed vi
des intet Løsladte Politifolk forklarer, at man en Overgang ombord paa
Skibet mente, at det kun var et Kaserneskib, som ikke kunde sejle~ Træng
slen under Transporten har været enorm. Talrige Politifolk maatte staa
paa Dækket. De var i Forvejen blevet gennemblødt af at staa i øsende Regn
inde i Frihavnen eller paa Langeliniekajen. I Lastrummene laa og stod og
sad man paa Stabler af Brædder til ufæ~rdige Skillerum. Det var som at væ
re indespærret paa en Byggeplads. B & Ws Arbejdere har konsekvent nægtet
at udføre noget som helst Arbejde ombord paa Deportationsskibet~

-Fra Politigaarden meddeles, at ikke blot Erik V Petersen er gaaet i tysk
Tjeneste, men at ogsaa Kriminalbetjent Norén fra Rigspolitiet nu arbejder
for Tyskerne. Han har været ved Østfronten tidligere. Oplysninger ønskes
om Auditør, cand jur Bent PUrschel, der er sendt til Tyskland sammen med
Politiet. Man frygter, at han skal være Stikker. Her vides intet ufordel—
agtigt om ham, bortset fra Slægtskabet med PUrschel, der forlængst har
faaet kolde Fødder. Videre ønskes Oplysninger om Ob.August Thomsen fra
Under Elmene. Han forlod Stationen 10 Minutter før Tyskerne kom og meld
te sig upasselig. Det kan være tilfældigt, men han har tidligere været
kendt som Nazist. Man er ogsaa interesseret i Reservebetjent Fritz Strie
gler, Station 3. Han menes dog at være allright, men for en Sikkerheds
Skyld-. Løsladelsen af Ka.Østmaa ikke opfattes, som om han spiller under
Dække med Tyskerne. Bortset fra Rottbøllsagen i sin Tid har han ikke fo
retaget sig noget “tyskvenligt” (den Sag var til Gengæld h~ller ikke gun
stig), og i den sidste Tid havde man givet ham Chancen for at rehabili
tere sig ved Opklaring af Schalburgforbrydelser. Øst skulde efter Løsla
delsen have meldt sig paa Shellhuset, men han kom ikke. Reservebetjent
5 0 Jørgensen, Istedvænget, Odense, optræder ifl.Rapport fra Odense, som
Stikker overfor Kolleger. Bevæbnede Tyskere bevogter hans Bopæl.

- Blandt Flygtningene fra Vridsløse er de to Mænd, som har siddet længst
indespærret for illegalt Arbejde: Flyverløjtnant Adolf Jessen (45 Maane
der paa 12 Dage nært) og Lannøe (45.Mdr. paa 10 Dage nær). De er nu i
Sikkerhed.

-Restauratør Joh.Jeppesen, der som Formand paa Flyvepladsen i Skrydstrup
har tjent sig en Formue hos Tyskerne, har forpagtet Jernbanehotellet i
Struer.

-Da det “tyske Politi” i en jydsk By forleden anholdt en beruset Hustru
mishandler, spurgte man telefonisk den forsvundne Politimesters Frue,
hvad i Alverden man stillede op med saadan en Fyr. Hun maatte telefonisk
instruere om Spiritusprøve, Detention o.s.v1
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I Forbindelse med den omtalte tyske Razzia paa Halsted Kloster kan omta
les, at den foretoges af 30 tyske Soldater, som omringede og stormede
“Slottet. Politimester Jersing, Nakskov, havde boet som Gæst paa Slottet,
men var ikke til Stede. 5-6 tyske Politifolk, som har opholdt sig i Nak
skov siden Tirsdag den 19. har ikke sløset Tiden bort. De har bl.a. været
hos Isenkræmmer Chr Jørjensen, Søndergade. Her anholdtes Disponent Her
mansen, fordi der var for meget Sprængstof. Han blev atter løsladt. Re
stauratør Robert Meinved afhørtes, sigtet for at have skjult Vaaben, og
man ledte efter Vaaben i “Sporten”, Dansk Svensk Staal og hos Købmand
Rossing. Uden Held. Propr. la Cour, Holmegaard, Formand for Terrænsports
foreningen, er forsvundet. Det samme gælder Gdr Kaj Steen Langesø (har
været ude for Pengeafpresning, foretaget af en københavnsk Svoger, som
er Nazist), den fhv Sysselleder for Loll-Fal. Stift, Telefonmontør Kaj
Liljegren (der er faldet i Unaade, kendt fra Louis Segatos “Attentat”)
og den tyske Havnekaptajn i Nakskov: I Sakskøbing omdeltes Natten til
Onsdag Løbesedler med 47 Navne paa Kvinder, der er for venlige mod Ty
skere. I den Anledning har Gestapo søgte efterTaaning Steffensen jun og
den unge la Cour, Cypresgaard. Postbud Hansen arresteredes, sigtet for
at have omdelt illegale Skrifter (det kan man vist sigte alle Postbude
for)

Professor Ebbe Brandstrup talte i 27.ds. i den amerikanske Radiosender
i Europa.

Lymar Dviight Moody Jensen, f. 26/5 i Lemvig, boende Lundegade 13, fik
fornylig under uopklarede Omstændigheder et Skud i højre Arm. Han ind
lagdes paa Bispebjerg, hvor han laa med Armen i Gips. 27.ds. fik han u
denfor Besøgstiden Besøg af en yngre Mand, der øjensynligt kendte ham.
Om Aftenen trængte den samme Mand ind med hævet Pistol. holdt nogle Syge
plejersker op of forlangte Moody Jensen udleveret med den Begrundelse, at
der ellers vilde komme nogle Mænd og skyde ham Det er iagttaget, at Jen
sen førtes bort i tysk Bil, ført af en uniformeret Mand. Han menes at væ
re i tysk Tjeneste.

Man læser med Beroligelse i Morgenbladene, at Landbrugsministeriet vil
frede Fasanerne. Det er dog altid noget

De tre Røverem der fik en saa ilde Medfart ved Helsinge i Gaar, at den
ene skød den anden og derefter sig selv, mens den tredje saaredes og
prygledes og indespærredes og tilsidst afhentedes af Tyskerne, var alle
tre Marinevægtere. Det er det rene wild west fra 186O’erne efterhaanden
- uden Sheriffer

En Del Sort-Børsfolk har faaet en ilde Medfart i Frederikshavn paa det
saakaldte Septembermarked. De fik Klø og ikke Penge, og deres Lager af
Tobak konfiskeredes. Man vil forsøge at sende det til de internerede Po
litifolk. De lokale Blade offentliggør Navnene til Skræk og Advarsel:
Chr Enetoft, Kbhv, Hougsted, Kbhv., Viggo Bernh. Rasmussen, Hobro, Holm
Nielsen, Hjallerup og Niels Chr.Jensen, Aalborg.

24.ds. passerede flere Tog Fredericia med nogle overdækkede mystiske sto
re Tingester, som paastodes at være flyvende Bomber, der skulde til Hirts
hals() En stærkt decimeret Pionerbataillon, der for 14 Dage siden kom
til Fredericia uden Materiel, afgik i Lørdags sammen med Soldater, der

har været Indkvarteret i Vejle og Kolding. De rejste ombord paa Landings
færger, trukket af Bugserbaade og eskorteret af en gammelTorpedobaad mod
Nord ud af Lillebælt. Tropperne var ankommet fra Rumænien efter Landets
Kapitulation.

Man bør i høj Grad have Øjnene aabne for den Kendsgerning, at en Række
tyske Politifolk har falske Navne under deres Ophold her i Landet. Det
samme me er konstateret i Norge. Det sker for at Hævn ikke saa let skal
kunne ramme dem, og især Gestapomænd, der er ankommet hertil efter det
kritiske Tidspunkt, som hedder “Stalingrad”, har bruge falske Navne.

Gestapo fra Viborg har i Oplandet foretaget en Del Anholdelser i Forbin
delse med Anholdelsen af Pastor Sandbæk fra Hersom (taget i Hadsten). Man
har arresteret Præstegaardsforpagteren og to Mælkekudske i Hersom, Gdr
Jens Mikkelsen og Lærer Poulsen, Bjerregrav, og et Par Mænd, hvis Navn
eller Stilling ikke kendes, i Klejtrup. Man eftersøgte Pastor Brinkkjær
Vammen og Rutebilchauffør Provst, Vammen. For dog at faa noget ud af det,
tog man en Rutebil I Vammen arresteredes en Søn af Forfatteren Grønvald
Fynbo, ham med Julebøgerne. En ung Mand fra Viborg deltog i Razziaen. Han
skal være blevet genkendt, men Navnet kendes endnu ikke her.

Der har næsten hver Nat i den sidste Uge været Sabotage paa Strækningen
Tinglev-Vojens. Natten til i Gaar afsporedes et Ammunitionstog. men der
skete ikke Eksplosion. Skaden var saa stor, at man hele Dagen igennem
maatte udveksle Passagerer paa Stedet.

Efter Togafsporingen ved Bækkelund og de første rutinemæssige Forsøg paa
at skyde alle, som nærmede sig, visiterede Tyskerne alle, de saa. Herun
der fandt de i en Taske en Øl. Den blev hældt i en tysk Hals paa Aaste
det

I Anledning af Rygter om Amtmand, Lensgreve Schack Schackenborg gøres der
opmærksom paa, at der ikke er noget Grundlag for at drage Amtmandens
Danskhed i Tvivl

-Det var ikke Præst og Kirkebetjent, som anmeldte Vaabenlagret i Vor
Frelsers Kirke i Vejle, men den, der havde deponeret det: Politiassistent
Hansen. 2

Specielt: Landmandens Tilbud modtaget med Tak 47: Vi er f~yttet meget
i den sidste Tid, derfor Forsinkelsen. De skal høre senest i Morgen. 245:
Der er talløse Klager over Postvæsenet. Man synes at stjæle som Ravne~
76: Han har det sikrere, hvor han er og fortjener iøvrigt ikke illegal
Hjæ1p~ 119: Ja. Send os blot Adressen, lidt camoufleret. 108: Der vil
blive sendt Melding direkte. Hold Kontakten, saa der kan sendes gennem
Dem. 278: Taget til Efterretning. Se Svar til 245.

VESTFRONTEN: Englændernes nye Fremstød fra Korridoren i Holland har naaet
Maas paa en Strækning af 22 km med flere Brohoveder paa den anden Side
Floden. Mellem Aachen og Schweiz afventes Signalet til den store Offen
siv. Tyskerne søger at forhale Afgørelsen i Nord for at faa bygget nye
Befæstningslinjer og faa opstillet nye Troppestyrker. Man vil opstille
helt nye Djvisioner. Det menes, at 2ler parate. I Løbet af 10 Dage ven
tes alle Kampe at forløbe inde paa tysk Jord. De tyske Tab i Dagene si
den Invasionen opgøres til 900,000 Mand: Døde, saarede og Fanger (ifl.
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engelsk Kilde 480,000 Fanger) ret Købmand Videbæk, Hasselalle 4, Hasseris. Forretningsfører Nicolaysen,
ØSTFRONTEN:Dagøogøselbesættes nu af Russerne.Ityske Kredse synes ~~

eriil . ensiv mo u apes ven es. En Del Stof udgaar til i Morgen SLUT.

PEÆMIERING: I Vesttyskland er der som Belønning til den, der finder mere
end 20 Brandkapsler, udsat Præmie paa større Levnedsmiddelration. I en
stor Postforsendelse, der indeholdt Indkaldelsesordrer, udbrød forleden
Brand.

SPILLERE Det meddeles fra privat tysk Kilde, at baade Petain og Laval er
internerede nu-i Spillesalene i Baden. Videre meldes, at Tysklands berøm
teste Kirurg, Professor Sauerbruck, er flygtet til Schweiz.

CHURCHILLTALEN forudsættes bekendt. Her er nogle af dens Oplysninger, som
ikke gengives i Dagspressens kummerlige Referater: Ved Siden af vore glim
rende udrustede Troppers Indsats maa vi ikke glemme at takke Tyskerne for
de mange og store Fejl, de har begaaet. Den tyske Hærs bedste Soldater er
blevet spildt. Fra Stalingrad og Tunis til i Dag har Hitler splittet sine
Hærstyrker. Forsynet reddede Hitler og hans storslaaede Feldtherregeni,
der har bidraget saa meget til de tyske Hæres Sammenbrud, og Gud være lo
vet for det~ - Hvis vi ikke i en overskuelig Fremtid kan se Ende paa den
tyske Modstand, kan jeg fortælle, at enorme amerikanske Hærstyrker vil
blive indsat, for i den sidste Fase at afgøre Udfaldet. Naar Stabene har
overgivet sig, vil Krigen blive erklæret mod de Nazibander, som sagtens
vil forsøge at kæmpe i Bjerge og Skove, og som de Banditter og Krigsfor
brydere, de er, vil de blive jaget, til den sidste Nazifører er fundet
og stillet op mod Muren.

Chruchill spaaede, at Ungarn vil vende sine Vaaben mod Tyskerne. Bulga—
rerne omtalte han som de værste Krigsforbrydere, der ikke vil blive taalt
i de forenede Nationers Rækker (Yderligere spredte Citater senere)

SIDSTE: Sognefogederne stiller sig solidarisk med Politiet og vil
ikke paatage sig politimæssige Opgaver under de nuværende Forhold.

—Ved det tyske Ammunitionstogs Afsporing Syd for Hjordkær væltede en
halv Snes Vogne - Der har ogsaa været Bankrøveri i Kbhv. Det fandt
Sted i Gaar i Landmandsbankens Kødbyafdeling. 70,000 Kr blev taget. 3-
4 Mænd og en Kvinde var Gerningsmændene. Hovedmanden talte gebrokkent -

Politikommissær Odmar er ført fra Vestre til et Hospital - Det medde
les fra Aarhus, at man danner høretævekorpsu i flere Gader - Den mis-
handlede 19 aarige Erik Thomsen, Aalborg, er afgaaet ved Døden. Den tyske
Kommandant har udtrykt Beklagelse og sagt, at Gerningsmændene var beruse
de — Sognepræst Jensen, Rønninge paa Fyn er taget som Gidsel for sin
Datter, Ellen Margrethe Stampe Jensen. Han hævdede, at hun var i Sverige,
men Gestapo svarede, at der ikke i de sidste 14 Dage er ankommet Flygt
ninge til Sverige (hvilket er urigtigt). - Stikkeren fra Viborg er Bar
ber Richard Hansen. Han opfordrede Tyskerne til at arrestere Centralbe
styrerinden i Vammen, sigtet for at have advaret Rutebilejeren. Den unge
Grønvald Fynbo hedder Vagn. Gdr Jens Nielsens Hustru, Bjerregrav, arre
steredes ogsaa. Pastor Brinkjær slap bort forklædt som Vagabond I Klej
truo tog man Lærer Eriksen, Malersvend Børge Nielsen, Boghandler Bryel,
og Læge Repholts Stedsøn, hvis Hustru er engelsk. Videre er taget Gdr
Dalsgaard, Lærer Eriksen, Hejring og Lærer Mortensen, Hersom. Flere ef
tersøgtes. - I Aalborg er, i Forbindelse med Pastor Sandbæk, arreste
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DANMARKS FRIHEDSRAAD beder Bladene optage og sprede følgende Udtalelse:

“Alt tyder paa, at Tyskerne for øjeblikket under Politigeneral Panckes
Ledelse er interesserede i at skabe nye Konfliktsituationer i Danmark.
Deres Formaal er dels at lokke Modstandsbevægelsen for tidligt frem i Ly
set, dels at søge Folkets Moral knækket ved voldsomme Repressalier. Ty
skerne vil ikke vige tilbage for selv at fremkalde Uroligheder ved Hjælp
af Provokationer. Det blev bl.a. forsøgt ved Afslutningen af den sidste
Strejke.

Men vi maa ikke lade os provokere.

Fri heds raadet opfordrer i ndtrængende
Befolkningen og Modstandsbevægelsen
til i enhver Situation at tage Fornuften
fangen og undgaa ubes i ndi ge Handl i nger.

Vi skal gøre alt for at svække Fjenden, men ikke unødigt skade os selv.

Frihedsraadet paalægger sine Lokalkomitéer og andre Organiserede Grupper
at søge Bekræftelse paa Strejkeparoler, som udspredes indenfor deres Om
raade og at finde Udveje til paa betryggende Maade at oplyse Befolkningen
om, hvorvidt de er falske eller ægte. 29/9 1944 DANMARKS FRIHEDSRAAD

- - - Det tilføjes, at Raadet for øjeblikket søger at udbygge Forbin
delserne med Grupper og Lokalkomiteer, saa de kan fungere bedre end ved
sidste Strejkesituation. Hvor alt, andet glipper, maa Bekræftelsen søges
gennem de danske Udsendelser fra London. Forbindelsen mellem Komiteerne
og Befolkningen kan bl.a. forberedes ved Underhaandsmeddelelser til Til
lidsmænd i Organisationer og paa Arbejdspladser.

Red. af Inf.& NN erfarer, at nogle Kunstnere har spurgt Frihedsraadet om
dets Stilling til Radiooptræden. Raadet har svaret, at det principielt
anser det for rigtigst mest muligt at indskrænke Optræden i den tysk-di
rigerede Radio. Tyskerne tager i Forvejen den Plads til Propaganda, de
ønsker, og jo lødigere, Programmet er iøvrigt, jo bedre “Navne”, der op
træder, des større Interesse hos Lytterne fanger Udsendelserne. M e n
Raadet forstaar, at mange Kunstnere ikke kan eksistere økonomisk uden Ra
dioudsendelser og vil ikke angribe saadanne Folk, medmindre, de benytter
Lejligheden til at forøge deres Plads i Udsendelserne. Iøviyigt tager Raa
det Afstand fra de Truselsbreve, som bl.a. “Den tavse Dansker” har ud
sendt. Det er ikke med suge Metoder, man skal stimulere den nationale
Hol dning~

Onsdag Aften Kl 23 prc, hørtes et vældigt Brag over hele Svendborg, og
Ejendommene i Havnekvarteret rystede, uden at man kunde finde ud af, hvad
der egentlig skete. Først Torsdag Morgen konstateredes det, at et tysk
Skib var forsvundet~ Det var en kombineret Slæbe— og Lastbaad paa ca 200
BRT, der efter Reparation ved Skibsværftet var anbragt ved Kajen udfor
Fyns Andels Foderstofforretning, det var gaaet ud over. Skibet skulde
Torsdag væregaaet til Norge med Last. Eksplosionen havde slaaet Bunden
ud, og Skibet ligger nu paa ca 6 Meter Vand med Mastetoppen oppe. Dervar
ingen ombord, da Eksplosionen skete.

Der advares imod Kaj Rasmussen, Begoniavej 12, Gentofte, tidligere ansat
hos Telefunken i Berlin. Farlig.
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Der advares imod Redaktør Willi Antoni Jensen, p.t. Højers Hotel i Sand-
vig. Man modtog forleden pr.Kurér Brev fra Terboven, adrs: An BannfUhrer
W.Antoni-Jensen, SS Ausb. Bati. Schalburg, Ringsted. Det tyske Udlands
bland Skagerak sendes ham via hans tidligere Adresse: SS Artillerischule
II Beneschau bei Prag. Jensen har ligget med Schalburgkorpset baade paa
Blegdamsvejen og i Ringsted.

Hammeken har i Huj og Hast forladt Rønne. Tyskerne fortalte ham, at han
vilde blive skudt af en illegal Gruppe, hvis han blev i Byen, og han rej
ste til Kbhv med SS Carl.

Nogle dunkle Punkter vedrørende Grænsegendarmeriets Skæbne er nu opkla
ret. Det viser sig, at de første Grænsegendarmer blev taget samtidig med
Politiet. De, som ikke var hjemme, fik gennem Familie etc Besked paa, at
de skulde stille til Kontrol Morgen og Aften Kl 8. Da de mødte paa Told-
stedet, blev de lukket ind i et Rum. Her stod Gendarmerne fra Kl 8 Mor
gen til Kl 14. Saa fik de Besked paa, at de maatte gaa hjem til Kl 18,
hvis de paa Tro og Love vilde skrive under paa at møde. Man truede med
at tage Familierne, hvis det ikke skete. Forklaringen var den, at man ik
ke havde Biler til at transportere Fangerne bort. Klokken 17 blev der
sendt Bud rundt, at nu skulde man af Sted: Gendarmerne blev saa i Biler
med dobbelt saa mange Vogtere som Fanger ført til Frøslev.

Blandt Fangerne i Tyskland er ogsaa Forfatteren Knud Bruun Rasmussen, der
er Æresmedlem af Københavns Politiforening og Redaktør af Tidsskriftet
“Politiet”. Han blev taget i Egenskab af Lærer ved Politiskolen, skønt
han overhovedet ikke er ansat i Politiet. Bruun Rasmussen er kendt som
ivrig Modstander af illegalt Arbejde

Paa Nakskov Politistation sidder en Seddel med den lakoniske Indskrip
tion: “Lukket indtil videre”. Nedenunder har en Spøgefugl skrevet: TIL
SALG. Værnemagtsmedlemmer patrouillerer i Gaderne og sørger bl.a. for, at
Restaurationernes Lukketider overholdes. Den nu forsvundne Telfonmontør
Kaj Liljengren, Danagade, ledede Tyskernes Jagt paa Politiets Vogne og
Benzin i Nakskov. Byens Kommandant, en ung cand theol, har givet sine
Tropper Ordre til kun at skyde, hvis der skydes paa dem. Der er derfor
forholdsvis Ro i Byen. Borgmesteren har meddelt, at man ikke vil etable
re Borgerværn i Nakskov.

Firmaet Nikolajsen & Nielsen har nægtet at betale Hjemrejse for de Tøm
rere, som strejkede i Frøslevlejren som Protest mod Deportationen. Man
erklærer, at de forlod Arbejdet i Utide. Samme Firma udfører Arbejde i
Shellhuset, bl.a. med Indretning af “særlige” Fangeceller. Penge lugter
jo ikke.

Der ønskes Oplysninger om Rich Marquard, Vibevej 33, hos Lysberg, Hansen
& Terp og om Jørgen Ibsen, Søn af Kaptajn Ibsen, KDAK.

Med Hensyn til Direktør Pfingstl, Kores, er Sagen stadig uklar. En Kilde,
der kender Manden nøje, fastholder, at han var med ved Stormen paa
Svendsgades Politistation, mens to overfor os navngivne Personer bekræf
tér hans Alibi. Yderligere Oplysninger er meget ønskelige. Pfingstl er
gaaet i Jorden, hvilket er overflødigt, hvis hans Samvittighed er god
nok, idet har selvsagt ikke kan omtales i noget Blad, saalænge Sagener
saa uafklaret, som den er. Firmaet bør udsende Erklæring.
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Ødelæggelsen i Restaurant Ørsted skyldtes ikke Eksplosion. En beruset
Mand knuste med et Messingrør samtlige Ruder, meddeler Øjenvidner.

I Byen Hjerting i Sønderjylland, i det saakaldte ideelle Hjørne, fandt
21.8. en Koncert Sted. Værnemagten indbød, og en tysk Underofficer, der
aabenbart er Operasanger, sang sammen med Karl Dall. København. En Del
Gæster overværede Koncerten. Underofficeren har ogsaa sunget ved et Sel
skab hos Gdr Hans Vind. Enkelte Danskere forlod dette Selskab. Der var
ogsaa Danskere med til Koncerten~

Løsladt fra Vestre: Student Thyge Bertel Thygesen. Eftersøgt: LRS. Thomas
Christensen, København.

Man spørger fra Bornholm, hvad der vides om Assurandør Leif Bjørn Aagaard
eller Agard (kalder sig begge Dele). Han har slaaet sig ned i Sandvig.
Synes at ville blive boende der, da han har købt Ejendom. Tidligere Rej
sefører. LRS Børge Bryld er hans Sagfører, og han har vist tyskvenlige
Tendenser. Man vil gerne vide, om han er farlig.

En Feldmadras fra Rønne udpegede 25/9 ved Damperen “Østersøen” s Afgang
to Kystbetjente blandt Passagererne. De arresteredes af Tyskerne og før
tes fra Borde.

Der er givet Ordre til, at Hammershus, Blanchs Hotel, Alexandersens Ho
tel og Hotel Hammeren i Løbet af 4 Uger skal have Skorstene og Kakkelov
ne. Tysk Marineinfanteri bevogter Bygningerne. Dele til en større Instal
lation, antagelig et Lytteapparat, er kørt til Hammeren.

Redaktør W.Winkelmann, som filosoferer i Distriktsbladet “Valbybladet”
har lagt Navn til følgende Aktstykke: “Den l9.Septernber var en Uhyggens
Dag - det var, som Benene blev slaaet væk under os. Jeg kan ikke kriti
sere Besættelsesmagten, og jeg kender ikke Grundene til dette Skridt, men
vil det ikke være rigtigt at sige, at en klog Besættelsesmagt med Kend
skab til dansk Mentalitet ikke vilde foretage et saadant Skridt, medmin
dre der var meget vægtige Grunde Den, der skriver denhe Artikel hø
rer til den Gruppe af Medborgere, som har forstaaet, at Ko~ïgens Budskab
den 9.April skal opfattes og følges bogstaveligt, og som ikke slavisk
følger enhver Parole eller Propaganda, men selv ved eget Omdømme vurde
rer Dyder og Fejl hos begge Parter. Men eet har vi tilfælles-Sindelaget,
der higer efter den Dag, hvor Danmark atter er et frit og selvstændigt
Land, ubeskaaret paa alle Omraader”.

Vi har forhaabentlig~ikke meget Sindelag til fælles med Hr Winkelrnann~

Rygter om, at Fotograf Ansberg, Brønshøj Torv, skulde være Stikker, de
menteres. Det henstilles, at man stopper den ondsindede Sladder om den
af Tyskerne myrdede Barber Sponholz, Holsteinsgade. Folk, som ikke ved
noget om noget, siger, at han “nok var Stikker”. I Betragtning af, at
Morderen kendes, er det rent idiotisk.

Ekspeditrice Frk Jørgensen hos Bager Laurits Nielsen, Vardevej, Vejle,
har givet Tyskerne Oplysninger om, hvor Politibetjente bor. Hun er Feld
madras. Tekstilarbejder Jørgen Astrup, St Bjergade 12, Vejle, er Stikker
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og Opkøber for Tyskerne.

Justitsministeriets højtidelige Forordning om Genaabningen af Politikon
torerne har kun haft til Følge, at Politikontoret i Nyborg er genaabnet.

-Der er til Udenrigsministeriet afleveret flere Protestskrivelser, bl.a
fra Centralorganisationen af danske Tjenestemænd og fra Danske Kvinders
Nationalraad. I den sidste Protest hedder det: Det danske Politi nyder i
sjælden Grad den danske Befolknings Tillid, og vi ser med den dybeste Be
kymring vore Hjem og Børn prisgivet den Lovløshed og Uor, som vil blive
Følgen af, at vor Politistyrke er ude af Stand til at virke. Vi ser med
stigende Uro, at der her i Landet overfor danske Medborgere anvendes Me
toder, som er helt fremmede for dansk Aand og Skik og for danske Begre
ber om Lov og Ret.

-Meddelelsen om, at de højere danske Politimænd behandles som almindeli
ge Straffefanger i Vestre har foranlediget Indskriden fra de egentlige
tyske Politimænd, der trods alt har en Art Kollegialitetsfølelse. I Gaar
overførtes Fangerne til Ingeniørhuset.

-Byretspræsident Rytter har udtrykt sin Bekymring for de Former, Rets
haandhævdelse ved Selvtægt tager ( det er Helsingesagen, som har skræmt)
Han mener, at Publikum bør aflevere Lovovertræderne til Arresthusene,
hvor den lokale Dommer kan afgøre Sagen.

-Tyskerne er begyndt at bygge et stort, nyt Fæstningsanlæg ved Klitmøl
ler. Arbejdet vil tage 3 Aar~ Hidtil har kun eet Firma, Andreas Christen
sen, Hurup, interesseret sig for dette Luftkastel.

“Arrestationen” af to “Sabotører” paa Hotel d’Angleterre (omtalt i mf.
NN 28. Septbr) var tysk Film, iscenesat for at imponere Københavnerne med
den voldsomme Udrykning ad Strøget, hvorunder man saa unge Mænd med Ma
skinpistoler sidde flot oppe i Kalescherne paa Cabrioletbiler~ De to
Herrer havde lejet eet Værelse for en Eftermiddag og en Nat. Om Eftermid
dagen kom og gik adskillige Mennesker som Gæster hos Herrerne. De talte
alle Tysk og kun Tysk. Naar de krævede noget serveret paa Værelset. gav
de Ordren paa Tysk. Revolvere flød paa Bordet, og det raslede med Ammuni
tion. Da Gestapofolkene næste Dag kom, gik en Afdeling af dem uden at
spørge Portier eller andre om Værelsets Numer direkte til de to Herrer og
belagde dem med Haandjern. Saaledes udstyrede blev de stillet op i Hallen
sammen med tilfældige Gæster, der her stod samlede med oprakte Hænder-for
at alle kunde se, hvor hurtigt ogpræcist det aarvaagne tyske Politi slaar
ned paa Forbrydere. Meget ostentativt førtes de bort under streng Bevogt
ning. Dagen efter fik Hotellet Besked om at sende Regningen for de to Sa
botørers Natophold og Fortæring til Gestapo Saaledes arbejder man til
Opbyggelse for Himmler og til Skræk og Advarsel for die dummen Dänen.

For denne tilsyneladende aldeles fantastiske Røverhistorie garanterer vi
100 pCt~

De Fængselsbetjente, som Tyskerne holdt indespærrede paa Politigaarden,
hvor de hidtil har passet Arrestafdelingen, er efter langvarige Forhand
linger nu blevet løsladt.

-Der var i Aftes Sabotage mod Jørgensen & Jensens Værksteder, Tingvej 41
paa Amager. Eksplosionen kunde høres over store Dele af Kbhv, og der an
rettedes en Del ødelæggelse.

r
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-Journalist Niels Nørlund, Berlingske Tidende (arresteret paa Nytorv) er
ført til Frøslevlejren.

-To store danske Lastbiler med Paahængsvogne kørte i Gaar til Lejren Neu
en Gamme ved Hamburg med Gavepakker til de internerede Politifolk.

—Det 18 aarige Bud Arne Nielsen, Mjøsensgade 2 II, blev i Gaar dræbt af
Skud fra en tysk Patrulje paa Hjørnet af Amagerbrogade og Kurlandsgade.
I Aalborg har man fundet Liget af en Sort Børsgrosserer, den 30 aarige
Arbejdsmand Verner Severin Bentzon, Pederstræde 3. Han var skudt gennem
Hovedet og kastet ind over en Tjørnehæk. Gerningsmanden er ukendt.

-Klokken 2 i Nat er Aarhushallen blevet schalburgteret. 3 Bomber eksplo
derede, og hele Restauranten ødelagdes. Nabobygningen styrtede ogsaa sam
men, og herved dræbtes 6 Mennesker. 3 blev saaret, deraf een alvorligt.

-Alle Provinsstudenter ved Universiteterne i Aarhus og København er nu
rejst hjem.Forlæsningerne maa antagelig indstilles.

—Gestapo har indrømmet sit Tilhørsforhold til Helsingerøverne. Man har
foranstaltet stor Undersøgelse paa Egnen for at finde en af de dræbte Rø
veres Pistol.

—Det hævdes fra paalidelig Kilde, at den tyske Interesse for visse Flygt
ningelejligheder i København hænger sammen med Forberedelser til Gade-
kampe. Man har bag nedrullede Gardiner monteret Maskingeværer ved Vindu
erne i visse Lejligheder i Bygninger ved Gadekryds. Under et saadant
Stykke Arbejde i Generalintendant Sylows Lejlighed ved Allegadekrydset
har tyske Soldater stjaalet 150 Kr.

Man har i Kredse, som staar Pancke nær,.i de sidste Dage drøftet en Ak
tion imod Studenterforeningen og imod politiske Foreninger, først og frem
mest K U og Konservativ Vælgerforening i København.

Beboerne paa Blegdamsvejen overfor Schalburglogen kan ikke færdes uden
for Ejendommene uden at gaa i aabenlys Livsfare. Vagterne skyder til
Maals efter dem. Der er nu etableret Døre og Porte gennem Plankeværkerne,
som skiller Husene fra Ejendommene mod Ryesgade

SPECIELT: Vi skal under de særlige Omstændigheder hjælpe. Send til Adres
se i Kbhv. og opgiv os, hvor Varerne kan hentes. Viderefor~endelse dog
vanskelig.

Rejseleder og Foredragsholder Valeur Fausbøll, Nyhavn 20, har til Bladene
og flere Privatpersoner udsendt en længere Redegørelse i Anl. af “me
ningsløse Beskyldninger” som kan koste ham hans Erhverv, og “maaske mit
Liv”. Redegørelsen har særligt Bud til “1944”, der har sagt, at Valeur
har været Medarbejder ved det tyske Arbejdskontor. Det bestrider han, men
han indrømmer, at han har været ansat hos den tyske Arbejdsfront “ for at
hjælpe danske Arbejdere”, som havdenoget at klage over vedr. Behandlingen
i Tyskland. Ved dette Arbejde tjente han kun 1600 Kr, mens han i samme
Periode kunde have faaet 10,000 Kr af Frits Clausen for en Foredragstour
ne til DNSAP-Afdelinger.

Chauffør Valdemar Mikkelsen, Sølystgade 54, Aarhus, er som omtalt død ef
ter at være blevet skudt af Tyskerne 20.September. Han blev 56 Aar og
havde i 34 Aar været Chauffør i Firmaet Hans Schourup. Mikkelsen blev
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skudt, da han gik over Gadenmed~Sennop til Middagsmaden. Han naaede sin
Gadedør og blev skudt ned bagfra.

Den tyske Militærperson, som 21.ds.K1 22 indledte Udsendelserne fra West—
deutsche Rundfunk paa 280 m med en Oplysning om, at en tysk By havde løs—
revet sig fra Rigsregeringen, sagde bl.a.: I Dage og Uger har vi nu set,
hvordan Soldaterne kom hjem fra Vestfronten uden Udrustningen eller Vaa
ben. For anden Gang i en Menneskealder ser vi dette Syn, men der er den
ne Gang noget, som gør det meget værre end i 1918: Det er de uendelige
Rækker af civile Flygtninge, hvoriblandt mange Gamle og Kvinder med Børn,
der kommer fra de krigs- og bomberamte Omraader for at søge Tilflugt læn
gere inde i Tyskland. Rigsregeringen ønsker ikke, at disse Personer for
lader Kampomraadet, ja, det er endog uønsket, at de dukker op noget som
helst Sted i Tyskland. I Dag Kl 10 Form, skete der saaledes det, at jeg
gennem en SS Officer fik Ordre til under alle Omstændigheder at stoppe
disse tilbagekommende Soldater, forsyne dem med Udrustning, formere dem
i nye Afdelinger og sende dem tilbage til Fronten. Men saa stod der vide
re i denne Ordre, at Skarerne af flygtende Civilpersoner ved Indsats af
militær Magt skulde drives tilbage til de Egne, hvorfra de kom. Udførel
sen af denne Ordre havde betydet Borgerkrig, denne By vilde være blevet
Skuepladsen for Blodbade og frygtelige Rædselsscener. Jeg har nægtet at
udføre denne Ordre I Berlin er man af den Opfattelse, at vi skal be
krige Verden indtil sidste Mand er død. Men her siger vi: Soldaterne kan
dø, men et Folk kan ikke dø. Vi vil gense vore Hjem, og vi skal gense
det. Krigen er tabt. Soldaternes Time er slaaet. Videre Modstand er ef
ter alle Krigens Regler formaalsløs. For os her er Krigen tabt. Vi har
tilbage at fremskynde Tilbagetrækningen af Tropperne og at bringe dem i
Sikkerhed her....

Den belgiske Radiosender i London har ophørt at sende. Den er overflødig
nu

Der er dukket en sudetertysk Frihedssender op i Æteren. Den sender om
Morgenen fra Kl 7,00 paa 22-34-41 og 47 m, og om Aftenen Kl 19 og 21,30
over 41 og 47.

Moskva Radio har meddelt, at den kendte franske Videnskabsmand Curje un
der hele den tyske Besættelse støttede de franske Patrioter, mens Madame
Eva Curie paa den allierede Side af Fronten har virket som Krigskorre
spondent paa snart sagt alle Krigsskuepladser. Curie har fabrikeret
Sprængstof i stort Omfang og har deltaget aktivt i Maquiens Kampe, sidst
paa Barrikaderne i Paris. Han er nu udnævnt til Leder af den franske, vi
denskabel ige Forskning.

Den russiske Hærs Blad “Mrasnaja svjasda” skriver: Himmler er Overhove
det for alle Forbrydere i Tyskland. Goering er Hovedmanden for Terroran
grebene, og Hitler inspirerer alle den tyske Hærs og de tyske Myndighe
ders Forbrydelser. Vi vil ikke appelere til Hævnfølelsen, men vi ønsker,
at alle Forbryderne maa møde Straffen. Vi ønsker, at Smolensk, Warszawa
og Belgrad bliver bygget op, inden Tyskerne faar Lov til at genopbygge
Lybæk og Køln.

Churchill benævnede i sin Tale, da han skildrede, hvorledes ogsaa Eng
land er taknemlig, fordi Forsynet har bevaret Førerens militære Geni for
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Tyskland, Hitler som “Korporal Schickgruber” - Hitlerslægtens egentlige
Navn.

Efter at Radiokommentatoren Axel Høyer i Radioen har ytret sin Frygt for
kommunistisk Misbrug af de lokale Vagtværn, har Tyskerne overfor Uden
rigsministeriet erklæret, at man ikke kan billige deres Oprettelse. Det
maa befrygtes, at man vil gaa til Aktion overfor Vagtmændene i nær Frem
tid. Kommunale Ordninger har man derimod ikke noget imod~

At Folk tager Retten i egen Haand er manheller ikke begejstret for. Da
Aarhusianere i Gaar vilde storme nogle Smugkroer i Nygadekvarteret i Aar
hus, greb Tyskerne ind og skød ind i Menneskemængden. Arbejdsmændene Knud
Jensen, Viborgvej 39 og Egon Rasmussen, Rolfsgade 3, saaredes i Benene.

-I Forbindelse med mf. 292 NN 257 27.Septbr. Side II, Notits om Assi
stent Emil Chr Georg Petersen, Blaamunkevej 24, Kbhv, der sigtedes for
at have været Stikker ved Arrestationer i Roskilde maa vi desværre til
dele Roskildemeddeleren en meget alvorlig Reprimande. Meddelelsen er
falsk og ersporet tilbage til en Portner ved det Rekonvalescenthjem i
Roskilde, hvor Petersen befinder sig. Det er ikke givet, at han er Op
havsmanden, men længere kan man ikke komme. Det er rigtigt, at der gaar
Rygter i Roskilde om Petersen, men der~er intet Grundlag for dem. Det er
ikke vore Forbindelsers Opgave at kolportere Rygter, men at undersøge
dem. En Stikkerudhængning er en saa alvorlig Ting, at den altid maa un
dersøges meget nøje. Her drejer det sig om èn Mand, der erSocialdemokrat
uden Tilknytning til Nazismen og altsaa derfor dobbelt farlig, hvis Be
skyldningen var sand. Viser der sig flere af den Slags Fejltagelser, maa
vi fremtidig standse al Omtale af Stikkere, hvilket kan faa alvorlige
Konsekvenser for Arbejdet.

-Fra den tidligere Nazi-Politimand Poul Petersen har vi ad Omveje modta
get en længere og naiv, men særdeles troværdig Redegørelse, hvori han
forklarer sin Forbindelse med Sillemann. Han bestrider at have vidst, at
Sillemann var i tysk Tjeneste, og siger, at han diskuterede Politik og
Krigen med ham, fordi han i Samtalen med ham altid fik “lyse og optimi
stiske Tanker”. Han indrømmer at have været Nazist, men hævder, at han
aldrig har skadet Landsmænd og aldrig har misbrugt Viden om Kolleger (en
saadan Viden om Kolleger i Færdselsafdelingen har han faktisk haft). Vi
dere forklarer ham, at mans han hidtil har ment, at de ille~ale Kredse
kun gjorde Landets Stilling i Europa Skade, har han nu i dé7n senere Tid
sat sig ind i Bevægrundene for deres Arbejde, og det tyske Overgreb mod
Politietaten har gjort det definitivt af med enhver Sympati ham hidtil
har næret for Tyskerne. - Det ligner jo paafaldende kolde Fødder, men
Folk, vi kender, siger god for Poul Petersens Naivitet og hævder, at det
Chock, han fik, da han erfarede, at Sillemann var Gestapomand, var ægte
nok. Det kan iøvrigt tilføjes, at Tyskerne har skræmt andre af deres Ven
ner fra sig nu. Krenchel fik saaledes Nervesammenbrud, da han erfarede
Politiets Skæbne. Han græd

-Tyskerne er begyndt at lukke Politistationerne, da man ikke har Mand
skab nok og iøvrigt finder Livet paa Stationerne besværligt Frederiks
berg Politistation er saaledes blevet lukket, og Nøglen er afleveret til
Brandvæs net.

-Tyskerne har leveret de bortførte Fanger tilbage til Roskilde Arrest og
oplyst, at man fjernede dem, fordi man havde det Indtryk, at de var uden
Bevogtni ng

r
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-8 Betonblandemaskiner paa to Jernbanevogne i Aalborg fik i Gaar hver
sin Bombe. De blev til gammelt Jern.

-Under allieret Overflyvning Natten til i Gaar blev to Lastbiler, en Per
sonbil og en Falckambulance beskudt paa Herning-Viborg-Hobro-Egnen. 1
dræbtes og 8 saaredes. Den dræbte er Falckinspektør LUdeking, Herning.
Beskydningen begyndte ved Midnatstid, da to Lastbiler paa Vej mod Viborg
blev beskudt. En Passager, Johannes Olesen, Sjørup, saaredes haardt. Se
nere blev en Personbil fra Mejlby ved Hobro beskudt. Den havde 7 Passa
gerer, som kom fra Bryllup i Herning. De 6 saaredes, deriblandt de 44 aa
rige Fru Katrine Jensen, Haverslev, som næppe overlever det. Den tilkald
te Ambulance blev beskudt og kørte i Grøften. Føreren, Redder Carl Jacob
sen, sad saaret i Bilen, og først, da man savnede den paa det andet Ulyk
kessted, opklaredes det, hvad der var sketDen saarede Falckmand er haardt
medtaget.

-En tom, tysk Barak ved Strandbygaard i østermarie er nedbrændt efter Sa
botage.

-Foruden Professor, Dr med Ebbe Brandstrup, der i Onsdags Aftes talte i
den amerikanske Udsendelse paa Dansk fra London, er følgende danske Læger
kommet fra Sverige til London for at fungere som engelske Militærlæger:
Dr Kyster, Dr Agerholm-Christensen, Dr Alsted, Dr Rothemeier og Dr Krie
ger.
-Tyskerne er ikke rigtigt heldige med deres Radiotalere. Som bekendt er
Krenchel Homosexuel med Tilhold om at holde sig fra Badeanstalter og Nød
tørftshuse, og Erling Bache maatte afskediges for Forbrydelse mod en
Dreng Nu har man paa fersk Gerning grebet en af Tyskernes egne, Forfat
teren Fritz Waschnitius ( den mere kendte W.s Broder) Han vilde forføre
et Par Bude i Radiohuset. Man besluttede saa, at han egnede sig mere til
Grøftegraveri i Sønderjylland end til Kulturpropaganda i Radioen, og nu
propaganda-arbejder han blandt Hitlerjugend i Stedet for.

Det erfares, at en enkelt illegal Gruppe har anmodet Politimænd om at af
levere Vaabnene til Gruppens Medlemmer. Dette er i højeste Grad ukorrekt.
Kun, hvis Politifolkene ikke selv tør beholde Vaabnene, maa man modtage
dem, og saa skal man endda snarest give dem videre til Politigrupper. Po
litiet skal forblive Politi og løse særlige Politiopgaver. Samarbejde,
men ikke Sammenbianding maa finde Sted.

-Dommeren i Søndre Birk har ladet sin Retssal desinficere, efter at Ty
skerne har brugt den som Vagtlokale i 5 Døgn

—I Frøslevlejren skaaler man nu: Dwtg (d.v.s. Down with the germans),UM~,
hvilket er udlagt: Ud med Mindretal1et~ Det minder om en særlig jydsk
Skaal, som man har kendt i flere Aar: Klump~ (Kongen leve, ud med Pakket)

-Tyske Soldater har Natten til 29.ds. røvet to Kasser øl fra Stjernens
Depot i Birkerød. De blev slaaet paa Flugt af det lokale Vagtværn og
maatte bruge en Del af øllet som Kasteskyts

-Gestapo har i Aalborg anholdt Møbelhandler Vidbæk, der er Fører i F D F.
Forretningsfører Løjtnant Nicolaysen, en kendt Konservativ, eftersøges
forgæves-

-Den tyske Kommandant i Aalborg har paa Forespørgsel erklæret, at naar
Schalburgfolkene skyder saa meget om Natten, er det, fordi de er bange.

-JERNBANESABOTAGE: Skinnesprængning ved Eistrup mellem Lunderskov og Kol
ding Natten til 29.ds. - Skinnesprængning Nord og Syd for Guldager mellem
Esbjerg og Varde samme Nat — Skinnesprængning mellem Eltang og Kolding
samme Nat—8 Sprængninger mellem Kolding og Rødekro samme Nat—Sprængning
ved Viadukten ved Vrole nær Skanderborg samme Nat.

SIDSTE: Allierede Flyvere har Natten til 29.ds ogsaa beskudt Statsbane—
terrænet ved Vemb Station, hvor man rangerede. Rangerlederen, T E Chri
stensen, blev lettere saaret. Ved Tvis er en Bryggeribil samme Nat blevet
beskudt og ødelagt Chaufføren søgte i Tide Dækning i Grøften.

VESTFRONTEN: Tysk~Offensiv, foretaget af lste tyske Faldskærmsjægerdivi
sion, som gik over den nordlige Rhinarm ved Arnhem, er blevet slaaet til
bage. Kun smaa Rester af Divisionennaaede tilbage, Resten nedkæmpedes i
Løbet af en halv Dag Af Hensyn til de Tropper, der skal tilbate fra Vest-
holland forbi Arnhem, kæmper Tyskerne desperat her for at undgaa bred en
gelsk Front. I Calais var der Vaabenhvile til i Dag Kl 12, saa 20,000 Ci
vile kunde slippe ud. De Allierede har~indtaget 8 af de store Kanonstil
unger ved Cape Grinez, hvorfra Englands Sydkyst blev beskudt. Kommandan
ten, en General, er taget til Fange. Daily Mail bringer i Dag paa Forsi
den Gengivelse af fotografiske Optegnelser, der er benyttet ved Tysker
nes Indskydning af Kanonerne. De er taget med langtrækkende Kamera fra
den franske Side af Kanalen~ Fra Omraadet bag den tyske Front meldes om
oprørende Angreb paa de tyske Flygtningeskarer. De standses nu af hol
landske og belgiske SSFolk, der trakterer tyske Kvinder med Spark og Slag
for at tvinge dem tilbage.

UNGARN: Der er heftige Uroligheder og kraftige Fredsdemonstrationer i Bu
dapest og flere store Byer. Der meldes om Gadekampe. Wilhelmsstrasse har
meddelt den tyske øverstkommanderende paa Sydøstfronten, at han ikke be
høver at frygte, at Ungarn skal springe fra og gaa i Kamp mod Tyskland.

DE TABTE LEGIONER: I Dag har Tyskland mistet ialt 40 Divisioner-Tropper,
som endnu er under tysk Kommando, men som ikke kan komme hjem. Det drejer
sig om 800,000 Mand. De 13 Divisioner i Grækenland og Makedonien har nu
faaet Ordre til at kæmpe sig hjem. De har i Uger været ude~ Tilførsler
i Terræn, hvor Partisaner uhindret kan angribe dem. I Norgé staar 18 Di-
visioner, som ikke kan komme hjem til Tyskland-man har ikke mere Skibe
til saa stor en Transport. Ogsaa Rendelitz i Finland er afskaaret med si
ne 9 Divisioner. Føreren har af Prestigegrunde ikke villet rømme, før det
var forsent.

U-BAADSTAB: De tyske Ubaade er i det sidste halve Aar opgjort til 150.

HITLERS D0DSANGST: Diplomatiske Kredse i Berlin har klaget til det tyske
Udenrigsministerium over den Aarvaagenhed, somudvises under fremmede Be
søg i Førerhovedkvarteret. Selv Japans Ambassadør maa ikke tage en Mappe
med ind til Hitler

MARKKURSEN STIGER: Den uofficielle Markkurs er paa de svejtsiske Børser
steget fra 8sv.Francs til 15,45 for 100, hvilket svarer til 8,90 og 17,25
Kr. Aarsagen er den, at Vekslingskursen i de amerikansk besatte Omraader
er fastsat til 100 RM lig 10 Dollar-en Markkurs paa 0,48 Kr.

-Der er Fredag
Frederi ksholms
Levisohn jun i

Aften røvet 3-4 Uniformer med Udrustning fra CB Depotet i
Kanal og Fredag Eftermiddag et Oplag Duplikeringspapir fra
Pilestræde.
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STIGENDE ARBEJDSLØSHED: Der er nu een Million Arbejdsløse i Tyskland, det
højeste Tal siden Rustningsindustriens Opsving i 1935. Trods Totalmobili
seringen stiger Arbejdsløsheden stadig paa Grund af Indskrænkningerne i
Produktionen som Følge af Raastofmangel, Bombeoffensiven og Lukningen af
Fabriker i de truede Distrikter.

SLUT.

Det tyske Politi har taget nye Metoder i Anvendelse: Bombesprængning af
Eftersøgtes Ejendom. Ved 4 Tiden Natten til Søndag anbragte tyske Politi
folk en meget kraftig Bombe i Ingeniør Torvins Bungalow, Ewaldsvej 45 i
Aabyhøj. Ved Eksplosionen blev Bungalowen totalt ødelagt. Flere omliggen
de Villaer blevbeskadiget. Torvin er kendt som en god danske Mand, og han
har i maanedsvis været eftersøgt af Gestapo. Huset har staaet tomt i mere
end et halvt Aar. Tyskerne kørte i en stor sort Bil, der muligt er iden
tisk med den, som er set ved Lystagers Madrasfabrik i Viby tidligere paa
Natten (kort omtalt paa Side II) Her blev to Mænd af Vibys Borgervæbning
holdt op af Mænd med Maskinpistoler. Branden kunde ses over hele Aarhus.
Den udslettede fuldstændigt Fabrikens to Etagers Værkstedsbygning, et
Taarn paa tre Etager og en eenetages Kontorbygning. Skaden anslaas til en
halv Million. Der kendes kun faa Tilfælde af Schalburgtage mod Fabriker,
men eet Fortilfælde vil erindres-Schmidt Mygind & Hiittemeier, Kbhv.

-Atter er danske Tog, eller vel rettere Tog paa danske Jernbanestræknin
ger, blevet beskudt fra Luften. Allierede Jagere angreb Søndag Kl 16 et
Godstog paa Vej fra Odense til Svendborg med “Særgods”. Lokomotivet be—
skadigedes. Fyrbøderen sprang afog forstuvede begge Hænder. Han fik et
Strejfskud i Ryggen. Lokomotivføreren, som fik sin Kasket gennemhullet,
slap med Skrækken. Lørdag Aften ved l8~ Tiden blev to Tog beskudt nær Ro
skilde. Det ene, en tysk Godstransport med en enkelt Personvogn, blev an
grebet ved Kidserup paa Strækningen mod Holbæk. En ældre Dame, Enkefru
Hansine Olsen, fik sin Husgavl ved Banelinjen perforeret og fik selv et
alvorligt Saar i det ene Ben. Kort efter blev et Persontog ved Viby be—
skudt. Lokomotivet gennemhulledes. En kvindelig Passager brækkede en Arm,
da hun i Panik sprang af Toget.

-Man mindes den klassiske Historie om den Markedsrejsende, der fremviste
Kannibaler. Naar man kom ind i Teltet, viste han to rustne Lænker frem,
og sagde med Forbløffelse: Hvad F ‘ Nu haver de ædt hinanden~ I det
te Tilfælde er det i Radiohuset, man har ædt hinanden. Parterne er SS
UntersturmbannfUhreren Bjørn Bjørnsson og Dr.Lohmann, Rejsende i Kryds
finér. Efter Dr Bests Hjemkomst var de to blevet sideordnede. Først fik
Lohmann Bjørnsson skubbet ud som Hævn for, at Bjørnsson 19.Seotbr. skub
bede Lohmann ud Derefter klagede Bjørnsson hjem til Himmler, og nu er
Lohmann forflyttet til Berlin paa ubestemt Tid. Derefter har von MUhlen
fra Radioaviscensuren grebet Tøjlerne. Sammen med Bjørnsson er hans Folk
paa Radioavisen: Rus-Henrik, Dahlerup Koch og Leo ClaussonjKaas forsvun
det, og Avisen læses nu af den tidligere Kommentator, Sproglærer, cand
phil Bjørntved, assisteret af fhv DSUer, Jens Kudsk.

-Paa given Foranledning (en Lastbils “Sænkning” i Odense Kanal) skal vi
gøre opmærksom paa, at ikke alle de saakaldte Hansaskibe er tyske. Efter
Overenskomst med Tyskerne bygges paa dansk Værft en Del Skibe af nøjag
tigt samme Type, men paa henv 9—5—og 3000 Brt. Halvparten af dem gaar til
Tyskland, mens de andre skal fordeles mellem de smaa danske Rhederier,
saaledes, at den, der trænger mest, faar først. I Nærmeste Fremtid skal
der afleveres 2 til danske Rhederier, et paa 3000 og et paa 5000 Tons.
Skibet i Odense, “Røsnæs” er til et dansk Rhederi, som trænger haardt.
Man bedes herefter nøje undersøge, om Hansaskibene er danske eller tyske~

-Der ønskes nærmere Oplysninger om en mærkværdig Trusels- og Advarsels
brev-Kampagne, som grasserer i København. En Del Mennesker har modtaget
Breve om, at deres Navne er fundet paa en Liste i Dagmarhus. Det er højst
legale Personer, som har faaet disse Advarsler. Sagen er Genstand for Un-
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dersøgelse, og alle Oplysninger er velkomne.

-Sekretær Rosenørn er i Sikkerhed.

—Umiddelbart før Eksplosionerne i Aarhushallen saa Borgervagten i Ryes
gade noget usædvanligt. Den var blevet allarmeret af en klirrende Rude
fra Sct Knudsgade og fandt nu ved Ryesgadehjørnet fire Mænd, som skubbe
de en Opelbil. Da man stillede Spørgsmaal paa Dansk, blev det kun for
staaet af tre af Mændene. Den fjerde maatte have det oversat. De fire
fortalte, at de var tysk Politi, og at de var allarmeret ved en Melding
om, at der var mistænkelige Personer i Nærheden. De standsede en Taxa med
Raabet: Polizei og skulde til at køre, da den første Eksplosion indtraf.
De opførte sig nu som Sindssyge, trak Pistoler og løb rundt mellem hver
andre paa Kørebanen, dog uden at skyde. En af dem løb ind i Vagtiokalet
paa Aarhus Amtstidende. Han smed en Revolver paa Bordet og greb en Tele
fon som for at allarmere, fortrød det igen, greb Revolveren og løb ud til
Taxaen, der kørte bort. Signalernentet af de fire tyske Politimænd er o
vergivet Borgmesteren. Det er konstateret, at Gerningsmændene er kommet
ind ved at knuse et Vindue mod Sct Knudsgade

-Følgende er løsladt af Gestapo i Kolding: Boghandlermedh.jælper C R Ja
cobsen, Bladhandler Tobiesen, Snedkersvend Kaj Eilertsen og Cigararbejder
Henriksen. alle Fredericia. En af de løsladte skygges p.t. af Ostehandler
Knudsen, Danmarksstræde, Fredericia....

Al Kørsel paa danske Landeveje efter Mørkets Frembrud maa nu anses for
livsfarlig. Under Overflyvning i Nærheden af Bogense er Lørdag Aften en
Udlejningsbil paa Vej til Middelfart blevet beskudt af en allieret Flyver
i Nærheden af Skovby. Passageren, Sømand Roland Hansen, Bogense, dræbtes.
Chaufføren, Erik Jensen, Bogense, fik et Chock og kørte i Grøften. Han
slap med lettere Kvæstelser.

—En britisk Flyvemaskine er styrtet ned i Grib Skov ved Maarum. De to om
bordværende dræbtes.

—SPECIELT: 103. Maaske er Slutningen lidt for hastig, indrømmet~ - 199.
Vi vil gerne høre fra b. Det er i sin Orden. 133. Beløbet udgør Aktier—
nes Værdi nu. 103. Saavidt vi ved, var det Selvmord. Materialet er til
“Overvejelse”, d.v.s. nærmere Undersøgelse.

-Endnu en lille Solstraalefortælling fra l9.September. De tyske Soldater,
som erobrede Politigaarden, nøjedes ikke med at stjæle Fyldepenne etc. De
tog ogsaa Indholdet i Kontordamernes Tasker og brød et Pengeskab op. Det
indeholdt Arrestanternes Penge, ca 15,000 Kr, som var deponeret. Der er
Vidner paa, at en Gruppe Soldater delte disse Penge imellem sig.

-Kommandanten i Skanderborg, den tidligere omtalte Generalmajor Schwarbe
disse har pakket sit Tøj og er klar til Afrejse engang i Ugen. Han skal
i Tyskland overtage Kommandoen over et nyt Jagerluftvaaben, som skal sæt
tes ind sammen med Natjagerne. -De soldater, som nu gaar i Skanderborg,
er saa godt som alle østfrontkæmpere. De regner med at skulle blive i By
en til Februar. Det regner Byens Befolkning dog ikke medi - Ca 300 Pige
børn, der har passet en Pejle- og Støjstation paa Marken ved Hemstok 6
km Nord for Skanderborg, er nu sendt hjem. Stationen har været i Drift
et Par Aar. Pigerne har været en ren Plage for Egnen, idet deres Vandel
har været alt andet end dadelfri, endsige støjfri. De har plejet Samkvem
med Soldater, og Storken har ofte været paa Besøg - Sølund ved Skander
borg er ved at blive en af Værnemagtens vigtigste Telefoncentraler. Sel

ve Centralen ligger i en stor Bunker lige ved Landevejen til Horsens ud
for Aandsvageanstaitens Hovedbygning. Den er meget saarbar, idet der fra
Syd, Vest og Nord fører en Mængde Ledninger til Stedet, hvortil kommer
Ka bl er.

-Arbejderne paa Flyvepladsen ved Vandel, kaldet Vandel-Bøllerne, benytter
sig rrigeligt af, at Politiet er borte. Bl.a. kører de uden Billet med
almindelige Tog, skønt de kun har Adgang til specielle Arbejdstog.

-CBerne i Vejle har paa et Møde med Kommunens Repræsentanter stillet sig
velvillige til Arbejdet i et kommunalt Korps. De maa beholde Uniformer
ne, men CB-Skjoldet skal fjernes~ Indtræffer en Katastrofe, før de atter
er blevet organiserede, vil de selv gaa i Arbejde. Ved mindste Tegn til
Løftebrud fra tysk Side, vil det kommunale Korps blive opløst.

-Personalet paa det O.T. Kontor i Esbjerg, som forleden blev bombesprængt
blev advaret før Eksplosionen, men b ad Advarslen og regnede den for en
Tel efonbombe.

—I Lørdags fik en Stikker læsterlige Klø paa Amagerbrogade. Han havde op
traadt ubehersket i en Sporvogn, og i Skænderi røbede han, at han var
Medlem af det tyske Sikkerhedspoliti. Det har før virket lanimende. Nu
fortrød han bittert, at han sagde det,for i næste Nu var han kylet ud
af Sporvognen og paa Gaden Genstand for meget ublid Behandling, som ko
stede ham Jakke og Skjorte og udstyrede ham med to blaa øjne, Næseblod
og diverse andre Behageligheder. Det viste sig, at han havde haft en Kam
merat med, og denne allarmerede “Politiet” under Elmene. Manden, der var
flygtet gennem Varehuset Regama til sit Hjem i Nærheden, blev af tysk Po
liti ført i Sikkerhed sammen med Hustru og Børn. Det trak op til Lynch—
ning. “Politiet” ryddede derefter Gaden med Skræmmeskud.

-De tyske Soldater i Esbjerg opkræver undertiden Bøder paa Gaden. Hvor
Pengene bliver af, kan man vist gætte sig til.

— Da en Esbjerggenser forleden henvendte sig paa den tyske Kommandantur
for at faa en Meddelelse ud gennem Radioen, fik han det Svar, at det vist
ikke nyttede meget. Kommandanten føjede til, at hvis man kendte Chruchill
skulde han lade Mel dingen sende ud i engelsk Radio. Saa blev den nok hørt

-Landsretssagfører Svend Heltberg, kendt fra Klageretten, Politikens ju
ridiske Medarbejder, er efter 7 Maaneders Fangenskab i Ves~re Fængsel
blevet sat paa fri Fod. Han var sigtet vor økonomisk Støtt~ til de saa—
kaldte “polske Spioner” m.m.

-Gestapo har i Sønderjylland arresteret to kendte Organisationsmænd, der
af det danske Udenrigsministerium var sendt derned for at tale utilfred
se Arbejdere i “tyske” Virksomheder til Rettet Det drejer sig om Sekre
tær SvendD Amstrup fra Dansk Smede og Maskinarbejderforbund, og om Inge
niør Svend Rasmussen fra Dansk Arbejdsgiverforening. Der er ikke fra tysk
Side givet nogen Motivering.

-Pancke har udtrykt sin IErgelse over, at det ikke 19.September lykkedes
at arrestere Politimesterforeningens Formand, Politimester Seidenfaden,
Nordre Birk.

Lystagers Fjederfabrik i Viby ved Aarhus sprang i Luften Natten til Søn
dag. Efter alt at dømme Schalburgtage. Ejeren allright. Fabriken levere
de Fjedre til den danske Møbelindustri.
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—Tyskerne har lukket Restaurant Maritza, en af de største Restauranter
i Aarhus. De hævder, at Ejeren, Restauratør P.Gravholt har taget for me
get for Cognak og Cigaretter. Gravholt har tidligere haft Konflikt med
Tyskerne, fordi han ikke vilde modtage mere end et bestemt Antal tyske
Kunder pr.Aften (Af samme Grund forfulgte Tyskerne Dir.Bækkelund, Aarhus
hallen. Han var som bekendt sat ud af sine egen Forretning i et halvtAar,
og Tyskerne har nu sprængt den i Luften).

- Da et aarhusiansk Cyklebud forleden passerede Hovedindgangen til det
tyske besatte Aarhus Oliefabriks Marmorpalads og dermed en Aabning i det
solide Pigtraadsgærde, raabte han til Vagtposten: Hvad S.... er den af~
I har jo Hul i Siegfriedlinjen~

-Pjecen “Du danske Bonde” har allerede virket. Elektricitetsværkerne kan
mærke, at der ikke bruges nær saa megen elektrisk Strøm som ellers paa
denne Aarstid til Tærskning. Efteraarsmarkerne er mindre end normalt, og
Slagterierne melder Nedgang i Antallet af Slagtninger.

-Gestapo i Aarhus har afhørt en Taxachauffør, som kørte Sabotørerne ud
til Frichs Fabriker, ventede paa dem og kørte dem tilbage til Byen~

Luftværneforeningen i Fredericia opkræver ikke Kontingent i Aar

Papirer og Skrivemaskiner fra Politigaarden i Fredericia har fundet bed
re Opholdssted. - Den lokale Kommandant, der i det civile Liv er Skole
lærer, har hver Dag henvendt sig til Fredericias Borgmester for at faa
oprettet et Politi igen. Han kan dog ikke paatage sig at skaffe Politi
mester Ellegaard ud af Gestapos Klør. Han har tilbudt at give et nyt Po
liti Vaaben. Kommunen er ikke interesseret. Afgørende Forhandling finder
Sted i Dag. Kommandanten ønsker ikke Schalburgfolk til Byen.

-Det meddeles fra Vestfronten, at de fanske unge Soldater, som er opdra
get i Hitlerjugend, er aldeles fanatiske. Kun, hvis de saares, opfører de
sig normalt. Tages de til Fange, spytter de og bider~ Der har her rejst
sig et helt Problem. Disse store Børn, som aldrig har hørt om andet end
Nazismens Velsignelser, om Krigens Storhed o.s.v. har en uhyggelig Menta
litet. UnderKampen om Amalienborg iagttog man paa Toldbodvej en ganske
ung Soldat ved en Maskingeværpost. Han formelig dansede, skiftede over
fra dét ene Ben til det andet, vred Hænderne som i Ekstase og raabte he
le Tiden: Jetztgechtslos~ Jetzt gehtslos Lidt senere iagttog man
i Amaliegade en Soldat i samme Alder, muligt den samme. Han laa 10 Minut
ter i en Rendesten i sit eget Blod, skrigende paa sin Mor

—Fra paalidelig Kilde meddeles, at den arresterede Pastor Sandbæk var med
Gestapo paa Razzia paa Hersomegnen ved Viborg forleden. Man frygter, at
han helt er brudt sammen.

straalende Udslag af germansk Kultur i Vedsted, hvor Forsam
(Landbohjemmet) sprængtes i Luften, vil det være rimeligt ef
at anvede de tyske Privatskolebygninger i Sønderjylland som
for, hvad Tyskerne maatte ødelægge nu.

-Hjemmetyskerne i Haderslev angiver nu til Tyskerne Folk, som siger, hvad
sandt er, at det var Tyskere, som ødelagde Hundevadts Magasin. Den første
Anholdelse i den Anledning er sket. Detser ud til, at Hjemmetyskerne
stadigvæk gerne vil heim ins Reich.

- Tyske Soldaters Voldtægtsforsøg og Tilfæde af fuldbyrdet Voldtægt bli
ver hyppigere og hyppigere i København. Flere unge Kvinder er efter den

Slags Oplevelser ført til Hospitalerne. Unge Kvinder, der er under Led
sagelse, voldtages, mens deres Ledsager holdes op af en Kammerat til For
bryderen, der i et enkelt Tilfælde byttede Palds med Kammeraten efter
selv at have fuldbyrdet Voldtægten. Det tyske “Politi” skrider ikke ind.

—Politifuldmægtig Haarsbjerg, Odense, der ikke som de øvrige overordnede
Politifolk førtes til Frøslev, har siddet som Fange paa Kasernen. Nu er
han løsladt, skønt han har opretholdt sit Standpunkt: ikke at ville fun
gere som offentlig Anklager. Han skal nu melde sig hos det tyske Politi
een Gang ugentlig. Samme Besked er givet de ældre, løsladte Politifolk,
der hidtil har skullet melde sig daglig.

-Skuespilleren Charles Hansen blev dræbt af en lille, dansk Stikker, Nør
gaard, der blev nervøs, fordi Skuespilleren og en Ven gik bag ved ham. Da
da skiltes, troede han, han skulde omringes!

-Direktør Wiboltt, Zoneredningskorpset, advares i al Stilfærdighed imod
at gøre alt for megen Reklamestaahej for sine Vagtværn. Dels virker det
lidt ubehageligt, og dels er der ingen Grund til at give Tyskerne Indtryk
af, at de to uundværlige Redningskorps er noget, de skal holde øje med
og eventuelt opløse Take it easy~
-Der gaar Rygter om, at 4-500 Politimænd skal føres tilbage fra Tyskland.
Grundlaget er visse Forhandlinger, men det hele er endnu saa svævende,
at man ikke bør give dePaarørende falske Haab af nogen Art.

Da vi i den senere Tid har haft mange triste Erfaringer med unøjagtige
eller helt forkerte “Udhængninger”, bas eret paa Meddelelser fra ellers
troværdige Kilder, stopper vi helt den Art Meldinger. Breve vil fremti
dig gaa videre til et særligt Udvalg, der tager sig af den Slags Sager,
og Advarsler etc vil fremkomme paa sædvanlig Vis. Det er os umuligt at
overkomme at foretage disse Undersøgelser selv og vi kan ikke længere ta
ge Ansvaret for den Skade, der forvoldes baade de uskyldigt udhængte og
vort eget Renommé~

Fra Sønderjylland har vi modtaget følgende Beretning om, hvad der virke
ligt skete i Vedsted Forsamlingsbygning paa Kongens Fødselsdag. Man hav
de fejret en straalende Kongefødselsdag med Taler og Sang og var ved at
bryde op, da man hørte Skud udenfor. Flere Skud knaldede gennem Ruderne.
Folk kastede sig paa Gulvet. En saaret ung Mand, Kudsk Andersen fra Ha
derslev, kom løbende ind i Salen. Han havde været i Kamp m~d SSfolk uden
for. Han kastede sin Revolver fra sig. Et Par unge Mænd, der var løbet ud
for at hjælpe ham, kom ogsaa tilbage i saaret Tilstand. SSmændene trængte
ind i Salen. Andersen prøvede at springe ud gennem et Vindue, men blev
fanget, og, for øjnene af de forfærdede Festdeltagere, mishandlet. Han
blev sat paa en Stol og slaaet ubarmhjertigt. 5-6 Gange faldt han ned og
blev atter anbragt paa Stolen. Blodet strømmede ham ned over Ansigtet.
Tilsidst kastedes han udenfor Døren og gennemhulledes af Kugler. De to
andre førtes til Lazarettet i Vojens som Arrestanter. Der var Tab paa
tysk Side. Bygningen er som bekendt senere blevet totalt ødelagt. I Ak
tionen deltog SS fra Haderslev, Vojens og fra Naziskolen i Toftlund. Der
var mange Danskere mellem dem. Den, som var Skyld i Aktionen, var Krea
turhandler Mads Madsen, Badstuegade, Haderslev, ogsaa kaldet Mads Møller.
Hans Hustru har Nazipensionat. Han er ca 65 Aar, lidtrødmosset, mavesvær
og under Middel. Medskyldig er desuden den berygtede Stikker Fru Hallas,
SturnibannfUhrer Hallas’s Enke, der bor Vestergade i Haderslev, om Natten
dog skiftevis I Bürgerverein og paa den tyske Kaserne. Mads Madsen har

-Efter det
lingshuset
ter Krigen
Erstatning
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tidligere været medvirkende ved Arrestationen af Patrioter i Sønderjyl
land og i Kolding. Den i Sagen arresterede Frk Skovrup fra Marstrup er
kun 15 Aar.

Hos den dræbte Helsinge—Bankrøver Henry Mogensens Lig er fundet et haand—
skrevet Brev, der lyder saaledes:

Til Chefen for E T. Jeg undertegnede Landstormsmand Henry Mogensen, der
den aa.8. traadte ind i Landstormen, for at blive overført til E.T., an
moder hermed om, at dette maa ske onigaaende, da det var Forudsætning for
min Indtræden i Landstormen. Jeg er 25 Aar, født 22-1--1919. Jag har ta
get Præliminæreksamen med gode Karakterer i Sprog. Jeg har været dansk
Soldat 3 Gange, som Rekrut i 1938 og 1939 indkaldt to Gange i Sikrings
styrken. Jeg har Kendskab til Kontorarbejde, men er ellers uddannet som
Landmand, og jeg har for Tiden en Gaard ved Helsinge. Jeg har Kone og 1
Barn. Min Højde er 117 cm.

Med dansk Hilsen Henryj~iogensen Landstormen
PS: Jeg er anbefalet af Tage Hansen ET og Hilmer Bjergvang, Marinevægter.
- - - Paa Rich Rasmussens Lig fandtes tysk Militær-Identitetstegn. E.T.

maa antagelig i denne Forbindelse betyde “Efterretningstjenesten”, d.v.s.
Sti kkercentral en.

De i svensk Radio omtalte Uroligheder i København Lørdag Aften var almin
delige Episoder paa Restauranter og paa Gaderne, foraarsaget af tyske Po
litipatruljers brutale Opførsel. Ved Frihedsstøtten blev en endnu ukendt
Mand ramt af et Skud i Ryggen og haardt saaret. I Naboløs blev en Mand
ved Navn Petersen ramt i Nakken, ligeledes haardt saaret. I Nyhavn 41
dræbtes Porcellængsarbejder Lindgaard, Portugalsgade 6, mens Maskinarbej
der Frandsen, Bergstrømsvej 17, saaredes i det ene Laar. En Kvinde fik et
Chock. SøndAften hoppede en Mand af en Linje 5 Sporvogn udfor Brabdsta
tionen. Det var Montør Peter Damm, Gi Kongevej. Han havde faaet et Skud
i Armen af en tysk Soldat og var hoppet paa en Sporvogn for at slippe
bort.

-Tyskerne leder i Øjeblikket efter Politibiler. Det sker, at de trænger
ind i Garagekomplekser og mekaniske Værksteder etc med Maskinpistoler og
hele det øvrige Udstyr. I et Værksted i Kbhv har de beslaglagt Bildele
til 8 adskilte Biler, som de hævder, er Politivogne.

-Om den forleden efterlyste Leif Bjørn Aagaard oplyses, at han forment
lig er identisk med en Mand, der i 1941-42 og 43 var i tysk Tjeneste. Han
sendte Rapporter til en Central i Kiel udenom de herværende tyske Myndig
heder. Han angav Lulu Ziegler som Spion og hævdede, at hun i sine Viser
gav Kodemeldinger til Eng1and~ Han prøvede ogsaa at sværte Kongehuset ved
at sige, at det ene eller det andet Medlem af det kongelige Hus havde
sagt saadan og saadan. Videre sigtede han Hærens Efterretningstjeneste
for at arbejde for England, og om en Række Tyskere afsendte han Rappor
ter. Ogsaa danske Nazister udspionerede han. Hans Arbejde maa saaiedes
karakteriseres som alsidigt.

VESTFRONTEN: Mellem Nijmegen og Arnhem har de tyske Tropper begyndt en
meget heftig Offensiv i et Forsøg paa at lette Trykket mod de tyske Lin
jer, saa Tropperne fra Vesthoiland kan naa hjem. Offensiven har ikke væ
ret fulgt af Held, tværtimod har Englænderne kunnet udvide deres Terræn
flere Steder. Opgivelsen af Calais fulgte kun 8 Timer efter Vaabenstil
standens Udløb. Der blev taget over 5000 Fang~r. Nu er kun Dunkerque, Lo-

rient og andre mindre Baser tilbage i tysk Haand med Besætninger paa ialt
30,000 Mand.

Overalt i Rhinlandet og i Vesttyskland er opstaaet Bekendtgørelse r,
hvori Befolkningen faar at vide, at det er Landsforræderi at modtage Lev
nedsmidler af de allierede Besættelsestropper. Skulde Børn tage mod Cho
kolade etc.af allierede Soldater, vil Forældrene blive skudt, naar Omraa
det “generobres”. De fleste Partifolk er flygtet fra de truede Omraader,
men de har fra Berlin faaet Ordre til at vende tilbage.
ØSTFRONTEN: Den russiske Efteraarsoffensiv er begyndt paa Midt- og Syd
fronten. Maalet er en Knibtangsbevægelse omkring Wien. Tyskerne har ind
ledt Modoffensiv i Ungarn. Den er brudt sammen, og Russerne støder frem
i Flanken paa Tyskerne og truer med at afskære de tyske Forbindelseslin
ier ved Grøss Wardein og ved Czeged, Ungarns næststørste By. Russerne er
kun 150 km fra Budapest.
FINLAND: Kampene i Torneå er efter alt at dømme endt med finsk Sejr. Ty
skerne holder kun Seminariet og den højere Skole. Meldinger om, at tyske
Tropper er gaaet over den svenske Grænse for at lade sig internere, er
endnu ikke bekræftet fra svensk Side. Der er nu styrtet 500 tyske Last
biler i Kemis Havn, 300 andre, fuldt lastede med værdifuldt Materiel, vii
antagelig gaa samme Vej.
EKSTRATILDELINGERNE OPHØRT. I sin Høsttakketale oplyste den tyske Land
brugsminister Darré, at alle Ekstratildelinger efter Bombeangreb nu er
ophørt. De kunde kun gennemføres paa Grundlag af Importen fra besatte
Lande. Darré antydede Reduktioner af Rationerne for Kød og Smør.
HR BERGER, den mystiske Mand, som ramtes af Bombesplinter i det tyske
Hovedkvarter, var, efter hvad Journal de Geneve erklærer, identisk med
Hitlers sagnomspundne Dobbeltgænger. Det var ham, og ikke Hitler selv,
Attentatet blev rettet imod~
DET BRUNE HUS I MIJNCHEN rømmes nu, og værdifulde Papirer er bragt til Di
rektør Bainer i Bern i Schweiz, hvor man vil skabe det illegale Nazipar
tis Hovedkvarter. Nazipartiet optager nu atter Medlemmer. Man haaber paa
nye Tilhængere for at faa Indfiydelsen i Hæren styrket...
AMMUNITIONSKRISEN: Kroatiens delvise Frafaid har til Følge, at Tysklands
Tilførsler af Bauxit, der bruges til Fremstilling af Aluminium, er blevet
yderligerer formindsket, hvilket igen gaar ud over Fabrikationen af Tænd
rør.
HIMMLER har inspiceret Neckar-Main-Linjen, men har kun undtagelsesvis
forladt et stærkt Pansertog, der skulde beskytte ham mod allierede Jage—
re og imod Attentatmænd i de tyske Soldaters Rækker.
DEN BR/ENDTE JORDS POLITIK er ikke populær i Tyskland. Da Hitlerjugend og
hollandske og belgiske SSfoik vilde brænde den lille By Weldenrath af,
kastede Bønderne sig over dem med Leer og Plejle. De fik Hjælp af tyske
Soldater, som havde set Brandskæret. Soldaterne brugte Bajonetter mod
Afbrændingspatruljerne og hjalp Bønderne med Slukningsarbejdet.
ITALIEN: Tyskerne har opløst de fem Divisioner af den republikansk-fasci—
stiske Hær, som var blevet uddannet i Tyskland.
BELGIEN. Paa Stadion i Bruxelles, endnu for en Maaned siden i tysk Besid
delse, har et engelsk Fodboldhold besejret et belgisk med 3-0 Kampen o
verværedes af 28,000 Tilskuere.
FAREN OVRE Befolkningen i Dover er gennem Højttalere i Gaderne og i de
Klippeskjul, hvori mange har levet i den sidste Tid, blevet underrettet
om, at de sidste tyske langtrækkende Kanoner er taget. Faren er forbi~
Beskydningen med langtrækkende Kanoner har med Mellemrum varet i fire
Aa r
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Nu har ogsaa de kommunale Tjenestemænds Organisationer i København afle
veret Protestresolution i Udenrigsministeriet. Frederiksberg og Gentofte
er med.

- Politimester Hebo i Esbjerg er blevet ført bort fra den tyske Arrest
i Kolding, hvorhen vides ikke. Man mener, han nu er i Frøslev.

— Den tidligere omtalte Episode i Aalborg, hvorunder en 14 aarig Dreng,
Tony Jensen, Østerbro, blev skudt og dræbt, fandt Sted i Forbindelse med
en Smedeaktion mod Sortbørsfolk. Det var en “Grosserer”, som skød. Han er
anholdt af Tyskerne.

— En Schalburgmand, paa Jagt efter en tidligere straffet Indbrudstyv
“Vimmerhale”, sim i Ringsted fejrede sin Løsladelse, har saaret Vimmer
hale i Haanden. Han flygtede. Det lykkedes Schalburgmanden at ramme ved
Siden af under den fortsatte Jagt. Han saarede en lille Pige, Datter af
Skomager Carl Nielsen, i det ene Ben.

—Der er Natten til 30/9 sket en voldsom Bombeeksplosion ombord paa Færgen
“Nordby” der blev saa ødelagt, at man ikke kan bruge den mere under Kri
gen. Bomben laa under Dækket i Maskinrummet og løftede Motoren ud af Le
je. Der opstod Brand. Færgen befordrer dagligt Arbejderne til Fanø.

SIDSTE

De deporterede danske Politimænd og de deporterede Fanger fra Frøslev er
nu ført til Tysklands mest berygtede Lejr, Buchenwalde, hvor en Mængde
Pladser blev ledige, da Himmler fornyliglod politiske Fanger med Thälmann
i Spidsen dræbte. Bagefter meddelte man som bekendt, at Fangerne var ble
vet dræbt under allieret Luftangreb. Pakkerne til “Neuen Gamme” vil- “om
muligt” blive eftersendt.

Efter Møder om Luftværnsordningen i Storkøbenhavn er der truffet den Ord
ning, at de enkelte Ejenestegrenschefer arbejder selvstændigt med en
Luftværnschef, der udpeges som Vikar for Overborgmesteren.

Det har vakt nogen Nervøsitet, at det tyske Politi Lørdag Kl 17 er trængt
ind i Statens civile Luftværns Lokaler Vester Farimagsgade 37. Her be
slaglagde man samtlige CBvæsenets Kartoteker, bl.a. Mandskabsfortegnel
sen. Der er forgæves protesteret fra dansk Side.

Anklagemyndigheden har besluttet at fungere i visse Tilfælde, selvom det
drejer sig om Arrestanter, der er taget af tysk Politi. Man har nemlig
haft Tilfælde, hvor ofte straffede Forbrydere er blevet taget under saa
danne Omstændigheder, at deres Skyld er aabenbar. Rigsadvokaten har der
for besluttet, at man i saadanne Tilfælde bør medvirke ved Sagens Behand
ling for dansk Dommer for at undgaa enten Løsladelser af Forbryderen el
ler hans Deportation. En vis Indsigt med Sagerne vil ogsaa kunne redde
uskyldige fra Deportation.

Direktør Due Petersen, Nordwerk, Har overfor danske Myndigheder krævet
voldsom Protest imod, at Nordwerks og General Motors Maskiner afmonteres
og føres til Tyskland, fordi Moderselskabet, Bayrische Motorwerke, er
blevet bombet sønder og sammen. Nordwerk har kostet Værnemagtskontoen 2
Mill Kr i Anlægsudgifter og derefter 7 Mill i Driftsudgifter. 40 pCt af
Arbejdslønnen er gaaet til 200 Sabotagevagter~ Resultatet har været 200
daarlige Flyvemaskinemotorer, samlet af 350 defekte Motorer, som var
sendt herop-
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Man mener at have konstateret, at det først og fremmest er “deserterede”
Tysklandsarbejdere, det tyske Politi indsamler paa Kaffebars-Razziaerne.

Natten til Søndag er et Godstog blevet ødelagt ved Sabotage mellem Hyl-
ding og Ribe. Fire store Godsvogne, lastede med Jern, væltede paa Stedet,
og Banelinjen er helt blokeret. Samme Nat bevirkede en ueksploderet Bom
be Togstandsning paa Strækningen mellem Taulow og Fredericia. Natten til
Søndag et to Lokomotiver blevet ødelagt ved Bombesprængning i Remisen i
Varde. Det var Varde-Nebelbanens Materiel, det gik ud over.

Om den saarede Montør Dam oplyses, at ham kom I Klammeri med tyske Mari
nesoldater, da han i Lille Kongensgade vilde forsvare to Damer imod Til
nærmelser. Han bor Gl Kongevej 123.

Det har givet Anledning til ubehagelige Misforstaaleser, at den i Luft
waffe og tysk Sikkerhedspoliti ansatte Tekniker Horst Heinrich Engquist
forveksles med Arkitekt H H Engquist, Sorgenfri, ansat som Lærer ved
Kunstakadiet og i enhver Henseende god nok.

Der er i Randers udsendt Opraab, underskrevet “Randers Fronten”. De læg
ger mindreaarige for Had. For en Ordens Skyld noteres, at de er falske.

Man opfordres til at indrapportere alle Anholdelser og Bortførelser, fo
retaget af Tyskerne, til Folkeregistrene. Der kan ikke regnes med, at det
tyske “Politi” sørger for den Slags.

Man hævder i Randers med Sikkerhed, at den i Hadsten dræbte Gestapomand
Wald. Hansen er identisk med fhv Kriminalbetjent Stig Hansen, Aarhus. Er
det rigtigt, er det en af Kaj Munks Mordere, som her har bødet med Li
vet

Flere af Provinsens illegale Blade har i den sidste Tid med Rette angre
bet den farlige Sladder, som grasserer. Den er blevet farligere, fordi
større Dele af Befolkningen nu har en vis Forstaaelse af illegalt Arbej
de, hvilket medfører, at Rygterne ikke er slet saa meget ved Siden af
som far. Der kan ikke advares stærkt nok. Et ubetænksomt Ord ved et Slag
Kort eller paa en Sporvogn kan betyde en Landsmands pinefulde Død, lidt
Praleri kan være direkte uagtsomt Manddrab. Det er uoverkoi~meligt at hol
de Justits blandt alle de Sladrekællinger af begge Køn, som fortæller til
højre og venstre, hvad de ved om den ene og den anden, men det kan blive
nødvendigt at statuere et Eksempel, som ikke vil glemmes - en Straf for
Nysgerrighed og Sladder, som koster Patrioter Livet. Kan man ikke gøre
anden Indsats i Krigen, kan man dog vel for Pokker holde sin Mund~

SL UT.
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Efter alt at dømme skal Danmark nu inddelesi fire SS— und Polizeibereich
stellen under hver sin SS- und PolizeibereichsfUhrer, der sorterer direk
te under Pancke. De fire Herrers Ankomst til Danmark er bebudet. Di
striktsinddelingen kendes endnu ikke.

Paa Indenrigsministeriets Foranledning drøfter Købstadsforeningen paa et
stort Møde i Fredericia i Dag og paa et Møde i København Torsdag Vagt
værnsordningen. Der synes at raade nogen Ængstelse for, at man fra ille
gal Side skal betragte Vagtværnsfolk som Skruebrækkere. Det er der ikke
Tale om. Saalænge de ikke gør egentligt Politiarbejde, d.v.s. Efterforsk
ningsarbejde, er de selvsagt kun velkomne. Der bliver god Brug for alle
organiserede Kræfter den Dag, der atter skal skabes Ro og Orden i Danmark.

En Brand, hvis Aarsag er ukendt, har i Nat raseret Nazilokalerne “Weinox”
paa Nørrevold. Slukningsarbejdet var ret vanskeligt.

Til Meddelelsen om, hvorfor man har sprængt Ingeniør Torvins Villa I Aa
byhøj i Luften kan føjes, at ogsaa Ejerne af Lystagers Madrasfabrik,
Brdr. Lystager, er eftersøgt af Gestapo~

Mens Politiinspektør Krenchel er løsladt efter at være kommet under Læge
behandling paa Hospital, mens Odmar ligger til Hispitaisbehandling “paa
Æresord”. De tyske Anholdelseslister har iøvrigt vist sig unøjagtige.
Forfatteren Knud Bruun Rasmussen befinder sig saaledes paa fri Fod i Kbhv,
skønt han ifl, de tyske Lister skulde sidde i Buchenwalde nu. Lederen af
Kriminalpolitiets Station i Hellerup, Overbetjent Christiansen, er heller
ikke ført til Tyskland. Han sidder i Vestre Fængsel, hvor ogsaa Politi
kommisær Simonsen fra Søndre Birk sidder arresteret.

Erik V Petersen sidder nu, ifl. Rygter fra Politigaardenn, i Rigspoliti—
chefens Kontor. - De sortuniformerede, dansktalende Politifolk er ikke
fra Sommers Korps, som man skulde tro. Det er Schalburgfolk. Sommerfolke
ne har stadig kun Vagt ved tyske Lokaler. Besøgende, som i et eller andet
Ærinde har været paa Politigaardem, siger alle, at der overalt hersker
Rod og Forvirring. Ingen kan give Oplysninger om nogetsomhelst eller si
ge, hvor, eller til hvem Henvendelsen skal ske. Gestapo er gaaet i Gang
med at ransage hvert enkelt Værelse paa hele Politigaarden., Man hævder,
at man har fundet Dokumentsamlinger og Kartoteker, tilhøret~de illegale
Organisationer, deponeret hos Politiet, for her at være i Sikkerhed. Det
drejer sig dels om Papirer, der er beslaglagt før 29.August, dels om ind
samlede Blade o.s.v., om Kartoteker fra før 29.August og om Oversigter
over Stikkere, Schalburgfolk etc. Man kan regne med en Redegørelse for
disse “Fund” med Oplysninger om, at de fuldstændigt afslører Politiets
Forbindelse med illegale Kredse.

Hvis man kiger godt efter i Rigsregistraturen kan man sikkert ogsaa finde
Kartoteker, som beviser dansk Politis Forbindelse med kriminelle Forbry
dere I hvert Fald er der Fotografier af mange af dem, med Signaturer og
det hele, utvivlsomt skænket af taknemlige Beundrere

Efter forskellige Udtalelser at dømme, er der ikke Grund til at regne med
nogen umiddelbart forestaaende Aktion imod Studenterne. Der er slet ingen
Fare, siger man fra tysk Side. Det skyldes sikkert, at det for Tiden vil
være vanskeligt at faa fat i Studenterne. I Aarhus arbejder en Del Stu
dendet videre i private Kredse rundt om i Byen. De kommer ikke paa Uni
versitetets Grund.
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Tyskerne har i Morgentimerne foretaget en omfattende Razzia paa Nørrebro
og slæbt Hundreder til Shelihuset. Rygtet siger, at man er gaaet frem ef
ter Arbejdsløshedskartoteker! Men Rygtet siger jo saa meget. Skulde yder
ligere Oplysninger fremkomme før Redaktionens Slutning, bringes de under
SIDSTE.

Overkirurg, Dr med Otto Mikkelsen fra Kommunehospitalet er overført til
Frøslev. Ogsaa Formanden for den polske Forening, Henschel, er nu i Frø
slev. Pastor Sigvald Ganiborg Andersen, Norup, Nordfyn, er blevet arreste
ret. Umiddelbart forinden havde han modtaget Meddelelse om, athan havde
faaet Embede i Sønderjylland.

Ekspeditionssekretær i Finansministeriet, Esbern Wieth-Knudsen, arbejde
de om Formiddagen i Fremmedpolitiet og blev derfor slæbt med ombord paa
Deportationsskibet. Han løslodes, da det blev opklaret, at han var mini—
steriel Embedsmand, men i de følgende Dage viste der sig flere og flere
Udslag af Nervesvækkelse, grænsende til Sindssyge, og Wieth-Knudsen er
nu indlagt paa Kommunehospitalet under Dr.Reiter. Oplevelserne ombord og
Kammeraternes Skæbne har været for meget for hans Nerver.

Hvordan Nerverne hos de medansvarlige Danskere har det, melder Historien
ikke noget om. Vi tænker bl.a. paa Kjeld Helweg Larsen, hvis Artikler i
Fædrelandet har skadet dansk Politi meget hos Tyskerne. I denne Forbin
delse skal vi iøvrigt give alle Fædrelandets Medarbejdere et godt Raad:
Forsvind Nu, med det samme, før det er forsent.

Gunnar NU Hansen er løsladt i Lørdags. En Søn af Købmand Johs Nielsen
(Borgerrepræsentanten Strandboulevarden 3, er blevet arresteret sammen
med to Ekspedienter i Forretningen. De nægtede under en tysk Razzia at
have set en Flygtning, en Mand ved Navn Krause.

Rettelser: MUhlen i Radioen er ikke von! Det drages i Tvivl, at den Per
son, der i Radiohuset omtales som Dahlerup Koch skulde være identisk med
Red.Dahlerup Koch, Metro Press. Med mindre man selv kan konstatere dette,
bedes Navnet udeladt. Aarhus melder, at Meddelelsen om “Maritza” var u
korrekt og trækkestilbage.

I Gaar ved 17 Tiden blevden 35 aarige Repræsentant Alfred Andreas Møller,
Nr Broby, skudt ned efter et Skænderi i Sct Clemens Vinstue i Clemens
stræde, Aarhus. Han ramtes i Munden, og hans Tilstand er kritisk.

SPECIELT:”Middag hos Erik-4 Gæster-Haaber, I begge kommer”. Se Brev.
76: Alt forladt!

Pastor Børge Hjerl Hansen har maattet gaa under Jorden, da han fra Nazi
side er blevet truet paa Livet, bl.a ved Tilsendelsen af Miniature—Lig
kiste. Hjerl Hansen blev forleden opfordret til at tale ved en Stikkers
Begravelse. Han paatog sig Opgaven som sin Pligt, men da han kom til Kir
ken, stod Kisten indsvøbt i Danebrog. Præsten blev vred over denne For
haanelse af Danebrog og nægtede at gennemføre Begravelsen, før Flaget var
fjernet. Det skete under Følgets mulende Raseriudbrud. Hjerl Hansen gen
nemførte derefter Ceremoniellet, men talte ikke.

Fritz Clausen har nu startet en Fabrik i Vejle, Fabrikationen kendes end
nu ikke. Clausen har forgæves forsøgt paa at købe sin Praksis tilbage og
har heller ikke kunnet faa en anden Praksis i Sønderjylland, skønt han

bød 20,000 Kr over.

Et Indtryk af, hvordan man efterhaanden ser paa “Eks-Diktatoren”, giver
følgende lille Beretning fra Bovrup: Clausen stod forleden Dag i Sutter
udenfor sin Havelaage, i Færd med at give den en Gang Maling.

En Mand, der kom forbi, sagde gemytligt: Naa, Fritz, de slutter der, hvor
Føreren begyndte

Tyskerne har i Aarhus rekvireret Ejendommen Skolegyde 4-6-8-, hvor Herre—
ekviperingshandler Hans Christensen og Cafe Havndal har til Huse.

En ny lIlle Flis til Mosaiken om Tirsdag den 19.September: I Vejle be
fandt et kommunalt Bud sig paa Raadhuset, da Aktionen mod Politiet fandt
Sted. Han kunde ikke overbevise Tyskerne om, at han ikke var Politimand,
og da man saa oven I købet fandet Ordet Garveriarbejder paa hans Legiti
mationskort (hans tidligere Stilling) blev det helt galt. Til sidst flyg
tede Manden i Fortvivlelse. Han slap levende fra det og holdt sig skjult
i et Vægskab i 3 Timer, før han slap ud af Bygningen.

Et Par allierede Flyvere beskød i Søndags Terrænet omkring Schumanns Ma
skinfabrik paa Havneomraadet i Sønderborg. Der skete forskellig Skade i
Fabriken, bl.a. blev en Drejebænk ødelagt. Ingen Mennesker kom til Skade.

Visitationer hører nu til Dagens Orden ogsaa udenfor Byerne. I Nordsjæl
land er forekommet flere Tilfælde. Fredelige Søndagsgæster holdes op med
Maskinpistoler og hele Pibetøjet. Man leder efter Vaaben og ser end ikke
Legitimationskortene efter. Flere blev i Søndags spurgt, om de var Med
lemmer af K Uf

Tyskerne har, efter indtrængende dansk Henstilling, i Gaar Formiddag le
veret det Kartotek over 20,000 københavnske CBpligtige tilbage, som de
røvede Lørdag Eftermiddag. Man mener ikke, de kan have naaet at fotogra
fere det af.

Uden at være blevet dømt eller overhovedet have faaet sin Sag afsluttet
er Frk Hanne Scheel blevet løsladt efter 8 Maaneders Ophold i Vestre. Fra
Frøslev er løsladt Fru ORS Holger Boeck, Aabenraa. Professo~’, Dr med
Bocks Datter, Fru Dr Meyer, hvis Mand er i Sverige, er føre til Frøslev.
I Randers har Tyskerne været ved at arrestere Amtmand Holck, som de efter
alt at dømme forvekslede med Sønnen, der er Kornet, og som opholder sig
i Sverige. Fejltagelsen opklaredes, før Amtmanden var blevet ført bort.

Det tyske Politi har arresteret Operatøren i Bellevueteatret, fordi man
i Teatret har fundet nogle Vaaben og noget Elektronmetal skjult.

I Javasalonen i Frederiksborggade affyredes Mandag Eftermiddag et Skud
imod tre Marinevægtere, som sad sammen ved et Bord. Den ene af dem ram
tes i Benet. Der er intet Spor af Gerningsmanden.

En Ambulance fra Rôskilde blev Lørdag Aften holdt op ved Sallev Mølle af
to Revolvermænd, der ønskede Transport. Da de saa, at der var en Patient
i Ambulancen, gav de Besked om, at den godt maatte køre videre alligevel.

Som bebudet, vil De faa Radioavisens to Speakere Grunnet og Johs G Søren
sen at høre igen. De kommer foreløbig i nær Fremtid i en fast ugentlig
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Udsendelse i svensk Radio. Den bliver paa en halv Time, og de skal for
tælle Lytterne om svenske Forhold. Turistpropaganda~

Dommer Dam Krogh i Haslev har etableret sig som en Art Herredsdommer ef
ter gammelt Mønster. Han er selv Anklager Folk kan indgive kriminelle
Anmeldelser direkte til Dommerkontoret.

Ved Hold up i et Luftværnsdepot i Tømmerup er der stjaalet saa megen Ud
rustning, at den fyldte to Lastbiler. Under et Vaabenrøveri paa Nordwerk
Natten til 30./9 er det, efter hvad det først nu meddeles, kommet til
voldsom Ildkamp mellem SSfolkene og 30-40 Sabotører, som SSmændene kom
ynkeligt til Kort overfor. De strakte hurtigt Gevær og afvæbnedes. Alt,
hvad Nordwerk raadede over af Vaaben, blev fjernet. Der dræbtes en Sabo
tagevagt, mens Sabotørerne havde to saarede. Det berømmelige tyske Politi
turde ikke rykke ud, mens Kampen stod paa og kom først, da det hele var
overstaaet. Man sporer i det hele taget en voksende Angst hos Sabotage-
vagter og “Politi”. I det øjeblik, de væbnede danske Styrker gaar til Ak
tion, vil disse Dele af de tyske Styrker næppe volde stort Besvær. De
ved, hvad der venter dem, og alene Bevidstheden derom synes at virke lam
mende. Man sporer den samme Ængstelse hos visse Schalburgfolk, der endog
giver Undskyldninger og Forklaringer, naar de, som f.Eks i Ringsted, skal
visitere Folk

Tyskerne har nu flyttet Censuren med den ind-og udgaaende Post til Søn
derborg. Pakker, Aviser og Ekspresbreve skal dog stadigvæk censureres i
København.

BelysflingSVæseflets røvede Bil er fundet igen, men de4O,000 Kr, som blev
taget er ikke fundet. Det tyske Politi har ikke udsendt Meddelelse om Sa
gen, som det ellers let vil kunne opklare

Efter Togafsporingen ved Tinglev har Trafiken mellem Tinglev og Padborg
været indstillet i et Døgn, regnet fra Mandag. Ikke mindre end 10 Vogne
i et tysk Orlovstog løb af Sporet, uden at nogen kom til Skade.

Der har atter været Sabotage hos Frichs i Aarhus. Denne Gang blev tre af
de Lokomotiver, som bygges til Tyskerne, ødelagt af hver sin Bombe. Der
udover skete der næsten ingen Skad&

I Esbjerg er der eksploderet en Bombe i K Rosendahis Trykkeri. Skaden var
betydelig. Ingen blev saaret.

VESTFRONTEN: Efter kraftig Forberedelse har Amerikanerne indledet det
haardeste Angreb, som endnu er gennemført paa tysk Jord, mellem Aachen
og Geilenkirchen. De amerikanske Tropper er brudt 3~ km ind over en Bred
de af 5 km i selve Vestvolden. Angrebet indlededes med Artilleribombarde
ment, der afsluttedes med Røggranater, som viste Vej for et Luftbombarde
ment, foretaget af 500 Maskiner i halvanden Time. Derefter kom Jagerbom
bere, der angreb alt, som endnu bevægede sig, og først derefter kom An
grebet med Panser og Infanteri. Al Modstand fra de tyske Bunkers og fra
Luftskytset var knust paa samme Maade som ved Invasionen i Normandiet.
Tyskerne kan ikke klare den Slags Angreb, da de ikke har Mandskab nok,
men maa trække Tropper fra eet Afsnit til et andet. Netop i disse Dage er
Vestvoldens Styrker udtyndet, idet der efter Hitlers Ordre er trukket
Tropper til en planlagt Offensiv mellem Nijmegen og Arnhem. Her skal de

tyske Tropper for enhver Pris trænge Englænderne ud af deres Stillinger
mellem de to Rhinarme. Det drejer sig her om en af Hitlers hidtil mest
risikable Operationer, idet han vover flere meget store Panserformatio
fler. Tyskerne hindrer enhver Evakuering fra deres egne, truede Vestdi
strikter. Kun Partifunktionærer, deres Familier, svangre Kvinder og Kvin
der med tre ganske smaa Børn faar Lov at slippe bort. Der er Flygtninge-
kaos mange Steder i Riget. I 8 af de vestligste tyske Gaue lever 3~ Mil
libn Mennesker i Dag uden Tag over Hovedet. Omraaderne luftbombes kraf
tigt af de allierede.
0STFRONTEN: Russerne presser nu meget stærkt paa langs den ungarske Syd
østfront, og der kæmpes særligt haardt om Nøglestillingen Mako. I Nord-
serbien er Russerne sammen med Titostyrker gaaet til kraftige Angreb. De
har overskaaret Jernbanen Belgrad-Nisj-Saloniki og staar 35 km fra Bel
grad. I Ungarn er der Fredsdemonstrationer selv i de mindre Byer, og om
Strejker meldes fra mange Steder. Søndag holdes der Fredsgudstjeneste i
alle Ungarns Kirker
ROMMEL BLIND? Det hævdes fra normalt velunderrettet Kilde i Tyskland, at
Rommel helt har mistet Synet efterdet Kraniebrud, har paadrog sig l7.Juli
ved et Angreb af Jagerhombere.
ET FINT KUP: SS har i de sidste Dage anholdt 500 Godsejere i østpreussen.
De sigtes for Sympati med Fredskuppet. Deres Godser med et Jordtilliggen
de paa 6,8 Millioner Morgen Land er beslaglagt og skal nu uddeles til
trofaste SS-Folk som “Riddergods” efter Krigen
JERNHERMANN. I Skovene ved Karinhall har man hugget en kæmpemæssig Træ
stamme, der skal omdannes til en Skulptur af Hermann Goering. Den bliver
8 Meter høj. Hermann skal opstilles i Berlin, hvor man kan faa Lov at
slaa Søm i ham. Da alle hans Ordner skal med, kan man ogsaa slaa Guld og
Sølvsøm i paa særlige Steder. Meta llet skal senere indsamles, og smel
tes. Ogsaa i andre tyske Byer skal man have sig en Jernhermann.
FINLAND. Det svenske Politi har anholdt den afskedigede Chef for Finlands
hemmelige Politi, Antoni. Det skal i Dag afgøres, om han skal udleveres
som Krigsforbryder eller ej. Antoni, der har samarbejdet med Gestapo, af
skedigedes i Janùar, og det var det første Tegn paa Finlands Kursændring.
ILLEGALITET OG CHAMPAGNE. Champagne-SonderfUhrer - det hedder han~ -

Klebisch, der under hele Besættelsestiden i Frankrig har stjaalet Cham
pagne og eksporteret det til Sydamerika, har nu ladet sin sidste Ladning
afskibe fra Lissabon til Argentina. Pengene skal bruges til .~Finansiering
af det illegale nazistiske Parti efter Nederlaget.
DE TYSKE TAB. Ifl. det schweiziske Blad “Die Nation” har Tyskernes Tab
været enorme. En halv Million er faldet eller dræbt ved Luftangreb. 18
Millioner er uden Tag over Hovedet, 21 Mill. Huse er ødelagt. 6,3 Milli
oner Mennesker er saaret, 21 Millioner er syge. Kun Dresden og Breslau
er endnu Byer i dette Ords normale Forstand.
TRANSMISSION: De tyske Radioudsendelser fra London transmitteres nu over
hele den stærke Sender Radio Luxembourg paa lange Bølger, 1293 Meter.
FANTASTISK: I Belgien er de allierede Tropper stødt paa en russisk Bri
gade, som i halvandet Aar har kæmpet mod Tyskerne. De var kommet til
Tyskland paa Tvangsarbejde i Kulminerne, men flygtede enkeltvis og i
Grupper ud i Skovene, hvor de fandt sammen. De har Hammer og Segl paa
Uniformerne og har erobret Vaabnene fra Tyskerne. Civilbefoikningen støt
tede Brigaden, der, da den blev fundet, havde Maskingeværer, Rifler og
Haandgranater og rigeligt med Ammunition. Den vil nu paa allieret Side
fortsætte Kampen mod Tyskerne.
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BELGIEN: 2 Stikkere er blevet dømt til Døden i Bruxelles, to andre i Na
mur. Flere Nazister jar faaet Fængselsstraffe fra 15 til 20 Aar. Alliere
de Krigskorrespondenter har besøgt tyske Koncentrationslejre i Belgien
opgiver kvalmende Beskrivelser af, hvad de har fundet i blodpiettede Cel
ler, i Lagre med blodplettet Tøj, i Arkiver, i Torturkamre, og hvad de
har hørt fra de overlevende. Tyskerne lod bl.a. Fangerne arbejde haardt
med Knipper af Brænde bundet paa Ryggen. Torturenkelthederne slaar, hvad
man har hørt fra Norge.

SIDSTE:

Tyskernes Morgenrazzia har strakt sig fra Frederiksborggade-Ahlefeldts
gade ud til Møllegade. Det er Arbejdere, man har indfanget. De stod i
Formiddag i tætte Rækker i Shellhusets Gange, bevogtet af danske Nazi
ster med Maskinpistoler. De fleste Fanger er taget paa Kaffebar og ved
Socialkontorer. Man mener, at Tyskerne vilsøge at finde “Arbejdskraft” i
Form af fhv Tysklandsarbejdere, Arbejdsløse o.s.v. Der skal være Arbejde
re fra B & W mellem de Fangne. Aktionen er den hidtil alvorligste Provo—
kation overfor den københavnske Arbejderbefolkning. Arbejderne blev dre
vet gennem Gaderne som Kvæg.

-Det er besluttet at gøre hele Civilbeskyttelsestjenesten frivillig i
den Forstand, at man overfor Mandskabet vil fremhæve, at de Unge gør de
res Fædreland og deres Medborgere end Tjeneste, fremfor at indskærpe dem
Pligten.

- Der er endnu internerede københavnske Politimænd i Københavns Frihavn~
Ombord paa “Fionia” har man opdagetinternerede Politifolk. Med Deporta
tionerne er det iøvrigt ikke Slut. Saa sent som Lørdag Morgen rasede en
10—15 store Biler gennem Nykøbing F og Gedser til Færgen. Der var over
200 danske Politifolk i de store Vogne, hvoraf fire var Politiets egne
Skovvogne. Knap 1500 af de deporterede Politifolk sidder i Buchenwalde,
Resten menes at skulle følges med Frøslevfangerne fra Neun Gamme til Bu
chenwal de.

—Beskydningen af en Fabrik i Sønderborg fandt Sted i Forbindelse med Be
skydning af Skibe i Havnen under livlig Luftaktivitet over Als og Sydfyn.
Paa Mommark Station blev et Tog beskudt, og ogsaa den mærkelige tyske
Forsøgsstation i Høruphav blev beskudt, men ikke bombet. Over Sydfyn var
engelske og tyske Jagere i livlig Kamp. Brugsforeningens Tag i Ulbølle
fik en Salve fra et Maskingevær, men ingen kom til Skade.

-Repræsentant Alfred A Møller, Aarhus, er død af sit Saar, 48 Aar gammel.
Morderen er en Marinevægter, som Møller havde været i Selskab med. Han
blev “arresteret” af det tyske Politi.

—Og tilsidst en lille Rosin:

ifl, de københavnske Svajere betyder SS: Skod-Samler

Og een til: Under sidste Strejke stod en tysk Soldat Vagt ved et Nord-
sjællandsk Savværk. Han morede sig med at ridst Hagekors og Heil Hitler
i en stor Grusbunke og fylde Ridserne op med fint Savsmuld. Da Arbejder
ne kom igen, gjorde de een lille Ting, som medførte rasende tyske Prote
ster: De satte et Trækors paa Grusbunken, saa det hele lignede en Grav
højt SLUT.

Kommunike Nr 3 fra DANMARKS FRIHEDSRAAD. Den 3/lO 1944.
I Ugen 21-28.1944 har vore Styrker fortsat deres Angreb paa Jernbaner og
andre krigsvigtige Maa]. Der er i Jylland udført mellem 15 og 20 vellyk
kede Sabotagehandlinger mod fjendtlige Tog. Disse Sabotagehandlinger har
medført langvarige Trafikforstyrrelser til Skade for den fjendtlige Trans
port af Materiel og Tropper.

Den 25/9 ødelagdes Organisation Todts Bygning i Esbjerg. Fire o.T. Folk
og en dansk Forræder blev haardt saaret. I Svendborg sænkede vore Styr
ker den 28/9 en fjendtlig Damper, der netop var færdigrepareret paa
Ski bsværftet.

Det mordbrænderiske Attentat mod Aarhushallen er selvfølgelig ikke fore
taget af danske Styrker.

SS-ObersturmfUhrer Hohmann, FUrsorgekommando beim Höheren SS-und Polizei
fUhrer D’~nemark har udsendt følgende Skrivelse til “alle germanske Fri
villiges Paarørende og Efterladte: !‘Det tidligere Tjenestested, “FUrsor
geoffizier der Waffen-SS in D’änemark” er blevet forflyttet til Haderslev,
Sønderjylland. Tjenestestedet fører Betegnelsen “SS-Fürsorgekommando beim
höheren SS-und PolizeifUhrer D~nemark, Nebenstelle Hadersieben”. Adressen
er Haderslev/Sönderjylland, Jomfrustie~Nr 22 (f)

SS-FUrsorgekommandos Hovedafdeling forbliver i København og har fremtidig
til Huse i Vesterporthus (). I Hovedafdelingen befinder sig en Oplys
ning, som vil besvare alle Spörgsmaal, der muligvis kan opstaa for de
Frivilliges Paarørende og efterladte. Alle Betalinger samt Forsorgen paa
de forskellige Omraader saasom personlig Omsorg for de Frivilliges Paa
rørende, Omsorg for Saarede og Invalider, Bistand i Retsanliggender og
lægelige Raad sker igennem Afdelingen i Haderslav, og al Korrespondance
desangaaende skal føres med denne Afedling.”

- - -(Ortografien den originale.~ vore egne).

Efter Omtalen af de mystiske Advarselsbreve, som ganske givet er falske,
har vi modtaget endnu flere Oplysninger om den slags Breve. En enkelt Em
bedsmand har fire Gange modtaget Breve med Advarsel og en Meddelelse om,
at han staar paa en Liste over Mænd, der skal tages som Gidsler. Der ek
sisterer saadanne Gidsellister, men de er lavet om flere Gange, og mange
af de advarede staar ganske givet ikke paa dem. Nærmere Opijysninger vil
være ønskelige.

En Modtager har konstateret, at Udskriften paa Advarselsbrevet er iden
tisk med Udskriftèn paa en Konvolut med et illegalt Blad, men det er ik
ke Bevis nok. Det kan nævnes, at ogsaa Nazisterne udsender illegale Bla
de, for at provokere. Vi kender endog et Eksempel paa en Mand, der fik
en hel Pakke ufalsede illegale Blade til Viderefordeling. Brevet indle
dedes med de forlorne Ord: Kære Frihedskæmper.... Han hoppede ikke paa
den

Fra en Kilde, der plejer at være velunderrettet, har en af vore Abonnen
ter modtaget en Beretning, som gaar ud paa, at Gestapo i Landmandsbankens
Hovedafdeling har aabnet en Bankboks og deri fundet en Fortegnelse over
likviderede Stikkere med Oplysninger om, hvem der havde skudt dem.

Meddelelsen klinger ikke sandsynligt, men for det Tilfælde, at der skulde
være noget om det, bringes den her som en Advarsel.
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Det hævdes, at der var 120 Mand med i Aktionen mod Nordwerk, og at den
ikke var fuldt saa vellykket som først oplyst.

Redaktør Niels Jørgensen, Nationaltidende, er set i Vestre Fængsel, skønt
han ifl. den tyske Deportationsliste fra Frøslev nu skulde befinde sig i
Tyskland. Listen er aabenbart lige saa unøjagtig som Politilisten. Direk
tør Møller, Badeanstalten København, er løsladt. Hans Søster, Frk Margre
the Møller, er blandt de deporterede. LRS Schiørring-Thyssen er ogsaa sat
paa fri Fod. Gestapo har arresteret Glarmester Falkendahl, Signelilvej
21, 5, (Chokolademand i Merryteattret). I Nordjylland er anholdt Skovfo
ged Knud Nielsen, Nørrelund, Rold Skov.

Vagterne ved de offentlige Værker,(som arresteredes sammen med Politiet
og først efter meget Besvær blev løsladt igen) bør ikke chikaneres. De
er ikke Skruebrækkere, men vogter Værdier for det danske Samfund. Enhver
bør være klar over, at Angreb paa Værkerne kun kan komme fra een bestemt
Side, og at Mænd, der overfor disse Vagter erklærer at komme fra “Fri
hedsfronten” () er Provokatører. Disse Sabotagevagter indtager selvsagt
en ganske anden Stilling end Vagtmændene paa Virksomheder, der arbejder
for Tyskerne. Det burde være indlysende.

Tyskerne har hos Folkeregistret krævet Oplysninger om 410 Personer, som
de har fundet i Protokollen over mistænkte. Man ønsker deres nye Adres
ser. Det drejer sig bl.a. om Sædelighedsforbrydere med Tilhold. Pas paa,
Krenchell

Fra Aalborg meddeles, at man uden Vanskeligheder har kunnet høre Radio,
efter at Sabotører 28/9 ødelagdeOniformeren til den tyske Støjsender paa
Bej sebakke.

Om Schalburgtagen imod K Rosendahls Trykkeri i Esbjerg kan oplyses: Bom
ben var anbragt i Baghuset til Trykkeriejendommen Borgergade 25. Eksplo
sionen skete 3/lO Kl 0,30. Baghuset med Trykkerimaskinerne blev blæst
bort, og seks Trykpresser, en Sættemaskine og en automatisk Skæremaskine
ødelagdes. Bogbinderimaskiner blev beskadiget. I Forhuset raseredes La
ger, Kontorer og nogle Lejligheder. En 9 aarig Dreng, der var alene hjem
me, og Portneren og hans Familie fik Chock. Der opstod voldsom Brand,
som varede det meste af Natten. Metodistkirkens Forlag og dets Boglager
ødelagdes. Naboejendommen har taget alvorlig Skade,og der er i Kvarteret
kunst i Tusindvis af Ruder. Skaden anslaas til 400,000 i Trykkerietalene.

I Aarhus er Tirsdag Aften gennemført en vellykket og omfattende Sabotage
mod et Godstog med 12 Vogne. Paa hver af Vognene stod to tyske Lastbiler
med Larvefødder. Hele Togstammen blev “mineret”, og fra Klokken 17 til
20 skete en helv Snes kraftige Eksplosioner, der ødelagde hele Historien~
Man kunde paa Grund af Eksplosionsfaren ikke gaa til de endnu ikke øde
lagte Vogne efter de første Eksplosioner.

Natten til Tirsdag er der eksploderet en Bombe i Esbjergkutteren E 157,
Aquina, Motoren blev ødelagt. Muligt er det Hævn for Fiskeri i “Montgom
meryugen”, men Sagen er endnu uopklaret.

Ved Sabotage er Vaskeriet Silkeborgvej 236, Aabyhøj, tilh Købmand E Sø
rensen, blevet ødelagt i Nat. Det brændte ogsaa for et Par Maaneder siden.

Under Forsøg paa Afvæbning er en tysk Soldat i Aftes blevet skudt i Un—
derlivet udfor Isbaren Thule, Vesterbrogade 101, Kbhv. Afvæbning af tyske
Soldater er meget vanskelig. Straffen for at komme hjem uden Pistol er
saa streng, at tyske Soldater endog forsvarer sig overfor Folk med Ma
ski npi stol er~

Det tyske Politi har truet med at sprænge Hagemanns Kollegium i Luften.
Man trængte Mandag Aften ind i Kollegiet. Seks civilklædte Politiniænd,
der slæbte en maskeret og lænket Mand med sig, spurgte efter en Mand ved
Navn Erik Hviid, og lod samtlige Beboere i Kollegiet passere Revy foran
den lænkede Mand, der tilsyneladende ikke kunde udpege nogen af dem. En
Mand ved Navn Erik Hviid er ukendt paa Kollegiet. Mændene gik, men i Mor
gengryet Tirsdag trængte tysk Sikkerhedspoliti ind ved at knuse en Rude.
Det meddeltes, at man maatte være klar til at forsvinde, da Kollegiet mu
ligt skulde sprænges i Luften. Der skete sig intet. Tyskerne trak sig
tilbage. Nu staar Kollegiet tomt.

Under de store Razziaaktioner i København er ogsaa Dronningegaarden i
Saneringskvarteret og en Del Bygninger i Grøndalsparkkvarteret blevet
gennemsøgt. I Aftes forlød det, at hele Københavns Centrum skulde gennem—
søges, men der skete ikke Aktioner udover det sædvanlige.

Direktør Pfingstl fra Kores er nu i Sverige. Beskyldningerne imod ham
fastholdes af Personer, som kenderham nøje, men man maa ikke udelukke Mu
ligheden for en Hævnakt, idet hans Alibi, som nævnt, overfor os er be
kræftet af paalidelige Personer.

Ingeniør Svelmø paa Raadhuset arbejdet p.t. paa at skaffe Tyskerne alle
Kl oakpl aner.

Specielt: Vildanden takkes for de 10 Æg.

I Assens ved Mariager har der længe været Pansertropper under Uddannelse.
De er indkvarteret i Skolen, og kun Førstelæreren har faaet Lov at behol
de sin Lejlighed. Mandskabet plejer at holde Skydeøvelser ude i Lyngbak
kerne, men forleden skød en Tank midt i Skolegaarden. Da Førstelæreren
var kommet sig af Chocket og spurgte, hvad det skulde betyde, slog en Of
ficer ud med Haanden og sagde: Kein Benzin~

Stikkeren Hammeken, der som Grosserer Sørensen har forulempet mange Bor
gere i Rønne. dukkede forleden atter op i Byen. 30/9 provokerede han med
det Resultat, at han blev forfulgt af en større Menneskemængde, som han
truede med Pistol. Amtmand von Steemann henvendte sig onigaaende til den
tyske Kommandant, der har lovet, at Hammeken skal blive forvist fra øen.
Han kan ventes med en af de første Bornholmerbaade.

Fru ORS Boeck, Aabenraam der som omtalt er løsladt fra Frøslev, hvor hun
sad som Gidsel for sin Mand, der er flygtet, kan ikke flytte ind i sit
Hjem, da Tyskerne har beslaglagt Villaen og indrettet Kontorer i den Fru
Boeck har siddet fanget siden Februar.

Om Retstilstandene i Danmark faar man et lille Indtryk ved at høre, at
tre Venner af en Indbrudstyv, der forleden blev pryglet og dyppet i Ring
købing Havn, har pryglet et Postbud, som var med til denne Afstraffelse.
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I Varde modtager Falck Anmeldelser om Forbrydelser, og Krigsforbrydere
faar deres Navne i Aviserne.

Ved Sabotage er Vandtaarnet paa Bramminge Staion Natten til i Gaar blevet
ødelagt. Der er herved lagt de tyske Godsbefordringer i Vestjylland al
vorlige Hindringer i Vejen.

- Belysningsdirektør Børresen er udpeget til Luftværnscehf i Storkøben
havn eller rettere til Luftværnschefens, Overborgmesterens, Vikar. Paa
Politigaarden bevares kun selve Sirene-Alarmsystemet, mens Centralkomman
doen indrettes andet Sted.
-I Aarhus har Familie og Paarørende til Forsvundne Politifolk afleveret
78 Pistoler til Tyskerne, i flere Tilfælde paa direkte Opfordring af de
forsvundne, der var bange for at blive eftersøgt. Der er selvsagt ikke
afleveret Vaaben af Politimænd, som i Forvejen var Deltagere i Friheds
kampen, eller af Mænd, der har forstaaet, at det nu gælder Kampen mod Ty
skerne.

-Indehaveren af National Kasseapparater, Kammerjunker, Ritmester Direktør
Stig Møller er ankommet illegalt til Sverige, ledsaget af sin Hustru. Han
blev hjulpet over af en Sabotør, der fik Medlidenhed med ham. Han harmod
taget Truselsbreve, fordi han for nogle Maaneder siden udtalte: “Min Of
ficersære og min Samvittighed forbyder mog at hjælpe Sabotører og deres
Familie”. (Det drejer sig om et konkret Tilfælde, som Stig Møller var
stillet overfor).

— Stadsarkivar Flemming Dahl, kendt for sine tyske Sympatier, har nu ta
get Orlov paa ubestemt Tid. Vi er iøvrigt blevet gjort opmærksom paa, at
han ikke har haft nogen Forbindelse med, at Professor Frantz Dahls Enke,
Fru Maria Dahl, har skænket sin afdøde Mands juridiske, økonomiske og fi—
losofiske Bogsamling til Aarhus Universitet. Fru Dahl realiserede allere
de i September 1940 denne Beslutning, som hun havde taget efter sin Mands
Død i 1937. Gavens Effektuering og Meddelelsens Offentliggørelse blev i
midlertid udskudt, til egnede Bibliotekslokaler i den nye Hovedbygning
var indrettet. Meddelelsen om Gaven har saaledes ingen Forbindelse med
Omslaget i Krigsudviklingen. Biblioteket betegnes som det største juri
diske danske private Bibliotek og som en storstilet og værdifuld Gave.

-Der indløber stadig Rapporter fra Vedsted. Det hævdes nu med største Be
stemthed, atden tyske Meddelelse er bundfalsk. Det var Tyskerne, som aab-
nede Ilden. Under Skyderiet i Mørket saarede de selv en af deres egne Un
derofficerer, og senere, da de skød gennem Forsamlingshuset, saaredes
nogle Soldater. Folk maatte staa med Armene i Vejret fra Kl 23 til 3, d.
v.s. nogle samlede Armene over Hovedet, andre foldede Hænderne bag Nak
ken. En gammel Mand, der ikke kunde faa Armene op, blev truet. Den dræbte
Kusk Hans Andersen, Enghavevej, Haderslev, udpegedes af Stikkeren, som
havde deltaget i Festen Under Mishandlingen, der fik flere Kvinder til
at besvime, slog Tyskerne ham med Knipler. Tyskerne raabte og skregsom
afsindige og truede med at kaste Haandgranater ind i Salen. Man fik det
absolutte Indtryk, at flere af dem var direkte Sindssyge.

- Da en ung Mand Lørdag Aften rejste sig fra et Bord paa Palæ i Viborg,
ramte Stolen en Tysker, der blev rasende. Han skældte ud og forsvandt.
Den unge Mand gik. Tyskeren kom tilbage, ledsaget af en Snes andre Tyske
re.Da “Gerningsmanden” var forsvundet, overfaldt de Lærer Henning Sunds
gaard Sørensen, der var ved at gaa ud sammen med en Dame. De pryglede ham
brækkede hans ene Arm et Par Steder og knuste ved Stamp med Støvler Knog
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ler i Haand og Haandled.

—Man hævder i Viborg, at Signalementet fra Klejtrup-Razziaen passer bed
re paa en tidligere Frikorpsmand end paa Barber Hansen, Vibirg. Den paa—
gældende, der ogsaa har været Barber, hedder K Frederiksen og bor Mogens-
gade 56 i Viborg. Han arbejder paa et tysk Kontor i Klarup. Da begge Bar
berer er Stikkere har Forvekslingen ikke kunnet faa alvorlige Følger.
Barber Hansen blev forleden gennempryglet af Skolebørn i et Tog fra Aale
strup~

—Paa Orlogsværftet fjerner Tyskerne nu alt Kobber paa gamle og nye Mari
nefartøjer og Bygningerne. Selv det mindste Kobberbeslag skrues af.

-De meget omtalte XX-Artikler i Dagspressen var Citater fra den Bog, Ma
gister Harald Nielsen 1942 udsendte paa eget Forlag under Titlen “Europas
Fremtid”. Bogen var antisemitisk og protysk. Man forbigik den dengang i
Tavshed, Da Artiklerne fremkom, regnede man med, at det skete uden Harald
Nielsens Vilje. Nu annoncerer han imidlertid, at han har udsendt et nyt
Oplag af sit Skandskrift.

-Der gøres paa given Foranledning opmærksom paa, at Greve Friis til Hal-
sted Kloster ikke er Nazist. Han var en kort Overgang i 1940 dumpet ind
i den saakaldte Greve-Faggruppe, men fandt hurtigt ud igen og har siden
været allright, som Gestaporazziaen paa Halsted Kloster jo ogsaa antyder.

- LRS Thomas Christensen er næppe eftersøgt af Gestapo. Han har sandsyn
ligvis været ude for en Mystifikation.

— Tyskerne maatte, da der demonstreredes efter l9.Septbr. i Nakskov,
fjerne to Maskinkanoner, som skulde sikre Gaden ved Politistationen. Folk
var saa nysgerrige, at man frygtede for, at Kanonerne skulde komme noget
til.

VESTFRONTEN. De Allierede har nu taget Vandet i Brug som Vaaben. Som om
talt i Radiomeldinger er Dortmund-Ems Kanalen ved Bombesprængning af Di—
ger blevet tømt for Vand. Slæbebaade med lange Rækker af store Pramme
staar fast paa Bunden af Kanalen, hvis Vand er strømmet ud over Egnen.
Kanalen er en af de vigtigste Trafikaarer i Tyskland. Den forbinder Ruhr
distriktet med det øvrige Tyskland. Cementleverander til Digerne faar nu
Fortrinsstilling fremfor Leverancer til Værnemagten. Paa den hollandske
ø Walcheren i Scheldemundingen har allierede Flyvere bombet~Digerne, ef
ter at Civilbefolkningen pr Radio var advaret og havde søgt’ Tilflugt paa
højtliggende Steder. Nordsøen strømmede ind over øen og rev Hundreder af
Tyskere med sig. Andre druknede i deres Stillinger. 6000 tyske Soldater
flygter paa Baade, Flaader, Bjælker og afrevne Døre. Mange er søgt ind
til Byen Middelburg, der har sine egne Diger. I Vliessingen er der enkel
te tyske Soldater tilbage, men de svære Artilleristillinger er sat under
Vand. Alle tyske Tropper Syd for Scheldemundingen er nu spærret inde, og
Situationen i Nordholland er forværret afgørende for Tyskerne. Den tyske
Modoffensiv, der skal sikre Nijmegen og Rhinbroen, vil derfor blive gen
nemført desperat.

Mellem Aachen og Geilenkirchen er Amerikanerne nu trængt ind i Vestvol
den over 15 km bred Front. 5 km Syd for Geilenkirchen er man naaet helt
igennem, og der er her kun Feltbefæstninger mellem Amerikanerne og Rhi
nen. Ulback er taget, og Amerikanerne er gaaet over Wurm flere Steder.

Med Tabet af Holland og Belgien er hele det tyske Luftalarmeringssystem
brudt sammen. Man kan ikke mere give Varsel om forestaaende Luftangreb.

119

~~1



4.Oktober 1944 INFORMATION NR 298 VI NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 263. 5.Oktober 1944 INFORMATION NR 299 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 264.

Vestdistrikterne har nu “akut Luftalarm”. Der er Vagtposter paa Fabriks
tagene, og de slaar Alarm, naar fjendtlige Flyvere nærmer sig. Alt Luft
værnsskyts trækkes til det vestlige Tyskland, saa selv store Rustnings
fabriker inde i Landet nu er uden Flakbeskyttelse. Ogsaa fra Wien træk
kes Skyts til Vestvolden.
ØSTFRONTEN: Russerne og Titos Styrker er gaaet yderligere frem paa begge
Sider af Donau. De er naaet til et Punkt 60 km Nord for Belgrad, og tru
er med at afskære de store ungarske og tyske Styrker, der er sat ind i
Modoffensiv ved Czeged og Mako. Formodningerne om, at Ungarn vil søge
Særfred, styrkes for hver Dag. Man har fra Regeringens Side indført Re
former for Arbejderne og frigivet Føreren for det socialdemokratiske Par
ti og en Række Fagforeningsledere.
FINLAND mærker nu for Alvor, hvad tysk Kultur er. Ifl. den finske Stats
minister er Tyskerne begyndt at tage Gidsler i Nordfinland~ Ca 1000 Ty
ske Soldater er omringet Nord for Torneå.
HITLERS MENTALE TILSTAND. Den kroatiske Kultusminister Makanech er vendt
tilbagé fra et Besøg hos den tyske Fører. Han udtaler: I Førerens Nærvæ
relse maa man aldrig tænke paa Begrebet Kapitulation, endsige udtale Or
det. Hans Ansigt er furet, hans Ryg er bøjet. Han sidder i Dagevis og me—
diterer, taler ikke med nogen, og der kan gaa Dage hvor han end ikke veks
ler et Ord med sine allernærmeste Medarbejdere. Alle Troppeafdelinger har
faaet Ordre til, at Førerens Billede skal behandles med Respekt og tages
med paa ethvert Tilbagetog (det findes ofte nedtranipet i Mudderet eller
kastet i Grøften).

For en Forsamling af Krigsinvalider, der skal uddannes til Partiembeds—
mænd, udtalte Dr.Ley i Gaar: Vort største hemmelige Vaaben er den natio—
nalsocialistiske Idéog Bekendelse. Hvad der end maatte komme. Vi kapitu
lerer aldrig:
SIERMELDINGER: Hilsen til Ole, Ragna, Ib, Veronica, Norman, Gunner, og An
ders. Hilsen til Gunnar og Stine fra Herluf. Hilsen til Erna fra Hertu
gen.
NEDSKÆRING. Den tyske Hærs Rationer nedskæres nu. Førsteklasses Forplej
ning i Frontlinjen vil bortfalde. Kun Panser- og Stødtropper faar en lidt
bedre Forplejning. Alle Fedtrationer skæres ned. Nedskæringerne kommer
dog naturligvis ikke til at gaa ud over Waffen SS.

U-Baadskrigen, der nu maa kaldes Krigen mod U-Baadene, førte i September
til Sænkning af 20 tyske Ubaade, heri ikke medregnet de Baade, som Ty
skerne selv ødelagde i Kanalhavnene. 1000 U-Baadsfolk omkom eller blev
taget til Fange i September.
LONDON RADIO Sagde i Gaar om Warszawakampens Afslutning: De 9 Ugers Kamp
vil leve i hele Verdens Bevidsthed, saalænge som Civilisationen staar
sig. I Frentiden vil Warszawas Navn blive nævnt med Ærefrygt. Tyskerne
behøvede 4 Divisioner, udstyret med Tanks og Flanimekastere, Bombemaski
ner og svært Artilleri for at overvinde Warszawas Civilbefolkning og Pa
trioter, der kæmpede med Vaaben, gemt fra 1939 eller erobret fra Tysker
ne. Hertil kom Vaaben, nedkastet fra allierede Flyvemaskiner. Tyskerne
maatte brænde Gade efter Gade. Gadekampe var der ikke Tale om, det var
livsfarligt for Tyskerne at bevæge sig nogen Steder. Den Vej, de tyske
Soldater skulde gaa, maatte jævnes. Og det blev den. Tilsidst var Byen
eet Flanimehav, hvorfra Røg steg op til en Højde af 10,000 Fod.

General Bor meldte i sit sidste Budskab: Warszawa har ikke overgivet sig,
thi Byen eksisterer ikke mere

.71_~ Et rødfrakket Postbud, som Onsdag Formiddag ringede paa hos Giese, Godt-
haabsvej 46 IV, trængte ind i Lejligheden, da der blev lukket op, og ned—
skød Beboerne, Fru og Frk Giese. Frk Giese blev haardt og Moderen døde
ligt saaret. Fru Giese døde i Aftes paa Hospitalet. Gerningsmanden und-
slap. Tysk Politi afspærrede i en længere Periode hele Gadestrækningen.
Det hedder sig, at Fru Giese, der var Enke efter en Politimand, har haft
tyske Venner, og at Datteren er forlovet med en Gestapomand, hvorfor man
formoder Stikkerdrab. Sagen er endnu meget dunkel, og Resultatet af en
fra dansk Side iværksat Undersøgelse bør afventes. Enten det er det ene
eller det andet, maa det beklages, at Postvæsenets neutrale Uniform er
blevet misbrugt. Hvis Folk nu end ikke tør lukke op for et Postbud, bli
ver Livet noget vanskeligt

Schalburgkorpset har overtaget Krogerup Politiskole ved Helsingør.

Der foretages stadigt Deportationer af Politifolk. Det oplyses nu, at 60
Fanger fra Arresten i Kolding er blevet ført bort, nogle af dem antage
lig kun til Frøslev, men adskillige til Tyskland. Blandt de deporterede
menes Politimestrene Hartmann, Haderslev, og Hebo, Esbjerg, at befinde
sig. Nogen Officiel tysk Meddelelse om Sagen er ikke givet. Fra Frøslev
er Dr Kieler og hans Datter, Horsens, blevet løsladt sammen med Direktør
Møller, Badeanstalten København. De to Brødre Kieler er deporteret. Løs
ladt er endvidere Gdr Jeppe Andersen, Tjæreborg, der har siddet i 8 Maa
neder, sigtet for at have husetensaaret Sabotør. Et Kvarter, før Toget
gik fra Padborg, fik han ude i Lejren at vide, at han sikkert kunde naa
hjem med Toget, hvis han skyndte sig

Fra tysk Side er det nu oplyst, at man i Forbindelse med Arrestationen
af Pastor Harald Sandbæk fra Hersom paa Egnen under den saakaldte Klej
trup-Razzia arresterede: Boghandler Johs Bryld, Klejtrup, Lærer Kr.Erik
sen, Heiring, Bogholder Vagn Fynbo, vammen, Husmand, Aksel Jensen og For
pagter Søren Kr Simonsen, Hersom, Gdr Niels Finsen. Naundrup, Husmand ø
stergaard Nielsen, Nørreheden, Hans Søn Niels , Henning Sørensen, Halvo
ris, Gdr Jens Nielsen, Bjerregrav, Lærer Th Deichmann Poulsen, Bjerre
grav, Gdr Chr Dalsgaard, Klejtrup og Malersvend Børge Nielsen, Klejtrup.

Andre Navne, som tidligere har været nævnt i Sagen, figurerer kun som af
hørte eller forgæves eftersøgte.

En Arbejder paa et Lager i Randers blev forleden syg efter at have smagt
paa en Sending Salt fra Tyskland. Det har vist sig, at Saltet er infice—
ret med-Giftgas.

Kommunerne i Vendsyssel har faaet Ordre af Tyskerne til at udlevere Li
ster over de Heste, som findes i Kommunerne. Det er meddelt, at Hestene
vil blive rekvireret i Tilfælde af Invasion. De Heste, som anvendes ved
Befæstningsanlægene, staar ikke paa Listerne, da de ikke er “hjemmehøren
de” i Kommunerne.

Repræsentant Carl Drøhse, Esbjerg, der sidder arresteret hos Gestapo, er
blevet afskediget af sit Firma, Sies Farve og Lakfabrik paa Amager. Fir
maet har meddelt Fru Drøhse, at der antages en ny Repræsentant. Hun faar
ingen Løn udbetalt.

I Anledning af interne Forhandlinger i Aarhus gøres der opmærksom paa, at
en Gruppe, som har et Vaabenlager, ikke er opløst, og at dens Chef, som
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er under Jorden, ikke paa noget Møde i Sydsjælland har givet Tilladelse
til at overdrage Vaabnene til andre. Meddelelsen gives af denne Vej, da
direkte Kontakt ikke mere findes.

Vor Teori om Esbjergkutteren “Aguilla”, der fik en Bombe i Maskinrunimet
Natten til 3.ds., bekræftes. Den er sat ud af Drift, fordi Ejeren ikke
respekterede de Allieredes Ordre til at søge Havn, og fordi han ikke si
den har afleveret det Udbytte i Penge, som han fik paa Turen. En anden af
denne Gruppe Kuttere, “Josse” minesprængtes iøvrigt Lørdag Eftermiddag.

Der har været tysk Razzia i Christiansgaarden i Saneringskvarteret.

4500 kg dansk Smør er blevet bjerget i Farvandet ved Hals. Det er Smør,
der har ligget i Lasten paa et endnu ukendt tysk Skib,som er blevet sæn
ket.

Der føres i Øjeblikket Forhandlinger for at opnaa flere Kørselstilladel
ser i Hjørring. Den berygtede tyske Kommandant har tilbagekaldt en Række
allerede givne Tilladelser, bl.a. til Vogne, som kører med Naturgas. Bil-
ejerne i Hjørring er blevet behandlet strengere end nogen anden Bys Bil-
ejere.

Under Alarmtilstanden i Aftes dykkede en allieret Flyver ned over et
Godstog nær Borup Station. En Ejendom ved Jernbanelinjen fik en Stribe
Maskingeværprojektiler, men ingen saaredes. Toget blev ikke beskadiget.
Der synes iøvrigt kun at have været Observationsmaskiner over dansk Ter
ritorium under Alarmtilstanden.

Det Vagtkorps, som reklamerer med, at Assistance kan rekvireres paa Or
drup 3917, er Sommers sorte Korps.

Under Flytningsarbejdet i Studenterforeningen indbød Inspektør Henry Jen
sen den tyske Oberfeldwebel Johannsen til Frokost i sit Hjem.Til Stede
var desuden to af Foreningens Bestyrelsesmedlemmer, LRS Ernst Holm og
stud jur Erik Sandager, mens andre havde sendt Afbud. Maaske kunde man
have valgt et mere belejligt Tidspunkt end eet, som faldt sammen med De
portationen af dansk Politi og Beslaglæggelsen af Studenterforeningen,
og maaske kan det tænkes, at der i Frøslev og i Tyskland sidder en og an
den Student, der kunde ønske sig en værdigere Repræsentation for danske
Studenter. Man kan aldrig vide...

Hammeken gik i Gaar en Tur fra Kongens Nytorv til Shellhuset. Den Mand,
som genkendte ham, var ubevæbnet.

Kristeligt Studenter-Settlement maatte aflyse sin Rus-Modtagelse paa
Grund af en tysk Forespørgsel om, hvad det var for et Arrangement for
Russere, man havdepaatænkt

En Socialhjælpsnyder fra Glostrup, Kullmann, leder nu Byens Politista
tion. Han har foretaget Afhøringer paa Statsfængslet i Vridsløsei Anled
ning af de politiske Fangers Flugt derfra. Kullmann er Dranker og Stik
ker, og hans Kendskab til Politiforhold stammer fra talrige Ophold i Ar
rest bg Detentionslokaler.

Politimester A Fine de Thomsen, Kalundborg, afleverede kort efter den ty
ske Aktion mod Politiet en Liste over Kalundborgpolitiets Vaaben til Ty
skerne. Han havde forud afvist en Henvendelse fra patriotisk Side om at
udsætte sin Statusopgørelse, til man havde faaet fjernet Vaabnene om Af
tenen. Politimesteren erklærede, at Vaabnene skulde blive, hvor de var,
og hvis det var illegale Folk fra København, der var paa Færde, skulde de
herut. Han vilde ikke have den illegale Pest i sit Hus. At hans egne Folk
paa det Tidspunkt ved Magtbud var gjort illegale - ulovlige, eftersøgte
- havde Politimesteren ikke forstaaet.

Efter at Kaptajn Sommer med Livgarde nu har slaaet sig fast ned paa Jon
strup Seminarium, har han overtaget Seminarieforstander Christensens Hus
og sat Ejeren paa Porten med Familieog det hele.

Som tidligere omtalt er der nedsat et Udvalg, der skal undersøge Medde
lelser om Krigsforbrydere af enhver Art. Dette Udvalg gør opmærksom paa,
at der kun kan opnaas et tilfredsstillende Resultat, hvis hver enkelt A
bonnent sender og udførlige Oplysninger med nøjagtige Generalia. Hvis der
her igennem anmodes om nærmere Oplysninger om bestemte Personer, maa man
under ingen Omstændigheder benytte Forespørgslen som Grundlag for et An
greb eller for Chikane. Der kan nemlig blive spurgt om Personer, som skal
rehabiliteres, hvilket ogsaa bliver Udvalgets Opgave. Det henstilles, at
man, i egen Interesse, ikke foretager “Udhængninger” af nogen Art, før
Udvalget har undersøgt en Sag. Udvalget anmoder om Oplysninger om følgen
de Personer:

Elektroinstallatør Erik Asmussen, Neptun, Strandvej 210 - Holger Asmussen
Kontor St Kongensgade 63 - Pensionatsværtinde Fru Andersen, Peder Skrams
gade 27, Esbjerg - Politibetjent 1298 Hannover Christensen, Haandværker
haven 33 - de Coninck Smith, Haandværkerhaven 3 - Sekretær Eskelund, Ber
lingske Tidende (ønskes rehabiliteret) — Havneassistent Ené, Esbjerg —

Telefondame Frk Frandsen, Hotel Randers i Randers - Flindt, Ringertoften
28, Kbhv NV - Direktør for De forenede Badeovnsfabrikker H J Gleesen,
Helgesensgade 3-5, priv. Strandvej 231 A - Vicebrandchef Svend Gansted,
Bernstorffsvej 159 - Direktør ved Atlantic Film Niels Gulddahl, Vester
brogade 89, Kbhv - Tandlæge Niels Himmerland, Nørregade, Frederiksværk -

Fru E Hultberg, Socialministeriets Bogholderi, Slotsholmen,- Indehaveren
af “Odense Tivoli”, Ejnar Hansen, St Glasvej, Odense - Urmager Carl John
sen, Amagertorv 31, priv Carit Etlarsvej 2 - Repræsentant~Erik Vestphal
Jakobsen, Meldahlsgade 3 - Grosserer Karl F Kragh, Solrød Strand, Kontor
Nørrebrogade 211 - Aksel Larsen & Hustru, Tingskrivervej 10- Læderhand
ler Kaj Lykkevang, Chrhavns Torv, priv. Kaas Alle 11 - Kommunaldirektør
Hans Nielsen, Esbjerg (ønskes rehabiliteret) - Assistent Henning Leisted,
Telefonselskabet, priv Vodroffsvej - Assistent i Folkeregistret i Odense,
H Nielsen, Roarsvej 14 II ty, Odense - Olsen, Ringertoften 32, NV - Re
præsentant A Petersen, Broderskabsvej 10 - Valdemar Provensted, Bakkers
vej - Journalist ved Fyens Stiftstidende, Thomas Rosenberg, p.t. i Sveri
ge — Mekaniker Svend Sandgreen, Aagade 90 - Direktør Poul Selløv, Rude
gaardsalle 37, Holte - Villy Skov, Kastrupkrogen - Overintendant CCA Thu
ne, Fuglevangsvej 3 - Grosserer Georg Tranberg, Strandboulevarden 110,
Fa. A/S Tranberg Asmussen & Co, Købmangergade 55.

For en Sikkerheds Skyld gentages: Dette er Forespørgsler. Der er paa Li
sten Personer, som af Rygtet udpeges som Stikkere eller upaalidelige, og
som selv er interesseret i en Undersøgelse for at blive rehabiliteret.
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Disse Lister, der af og til vil blive offentliggjort, maa ikke misbruges
eller vises til uvedkommende.

Den tyske ødelæggelse af K Rosendahls Bogtrykkeri i Esbjerg er i Virke
ligheden kun Deltagelse i en dansk Nazists Hævn. Den ansvarlige for At
tentatet er fhv Bogtrykker Kaj Olsen, Kaldet Kaj Pjat. Hans Far drev til
sin Død Bogtrykkeriet sammen med Rosendahl, men da Sønnen og Rosendahl
ikke kunde sammen, brød Rosendahl for en Del Aar siden ud og slog sit e
get Firma op. Kaj Olsen maatte opgive, og da Krigen kom, var han ludfat
tig Agent. Nu er han en holden Mand. Han saas paa Eksplosionsstedet kort
efter Braget, bevæbnet og i Selskab med de Tyskere, som drev Tilskuerne
bort med Slag af Bøssekolberne. K Rosendahi er Formand for Provinsbog
trykkeriforeningen og en anset og agtet Mand.

Kaj Olsen fik forleden Dag paa aaben Gade i Esbjerg Lussinger af en Dame.
Sysselleder Holding, Esbjerg, som ilede Stikkeren til Hjælp, blev ogsaa
drevet paa Flugt af Damens rappe Hænder. Bladene Esbjergbladet og Vest-
jyden omtalte Episoden uden at nævne Navne. De to Blade Redaktører har
maattet stille hos den stedlige Gestapochef for at modtage Reprimander.

Det bekræftes nu, at de første Meldinger om Aktionen mod Nordwerk var
forkerte. Angrebet foretoges af 120 Mand. Der blev slaaet Alarm, da de
første 3 af Værkets 96 svært væbnede Sabotagevagter var afvæbnet, og Ak
tionen blev afbrudt. Bortset fra, at en Dansker blev ubetydeligt saaret,
var der ingen Tab paa dansk Side. Den uhyre voldsomme Ildkamp, som hør
tes, opførte Tyskerne saa at sige alene. De beskød Lersøkolonihaverne med
20 mm Skyts i en hel Time efter at den sidste Sabotør var gaaet sin Vej.

SPECIELT: 28. De maa have overset en Melding. Vi reflekterede med Tak paa
Tilbudet og afventede Adresserne. Naturligvis er vi interesseret, vor di
rekte Kontakt er for langsom, og de øvrige, som De har set, for upaalide
1 i ge.

Handelsstuderende Knud Wilstrup Petersen, Aarhus, er taget af Gestapo.

Mordet paa den 48 aarige Repræsentant Alfr. A Møller, Aarhus, fandt Sted,
efter at en Marinevægter fra Tirstrup Flyveplads var gaaet amok paa Sto
retorv. Han jog efter forskellige Mennesker, og forfulgte Repræsentant
Møller gennem nogle Gaarde ud til Clemensstræde. Møller løb ind paa Fru
Guldmanns Vinstue, hvor han laasede sig inde paa Toilettet. Marinevægte
ren dræbte ham ved Skud gennem Døren. En ung tysk Officer, der befandt
sig i en tysk Stamcafé lige overfor, kendt under et Navn saa bramfrit, at
vort Duplikatorpapir vilde rødme ved at skulle bringe det, benyttede Lej
ligheden til at komme i Ekstase. Han for ud paa Gaden og skød omkring sig
mellem Trafikanterne. Da et tysk Vagthold ankom, kastede han sig hyste
risk leende i Armene paa Soldaterne

Specielt: 407: Deres Brev er ekspederet.

Das schartze Korps, Rigsfører Himmlers Blad, har offentliggjort en Arti
kel, som rent ud beskæftiger sig med, hvad man skal gøre, hvis de Allie
rede besætter Tyskland. Vi maa, siger Bladet, allerede nu sørge for, at
den tager fejl, som tror, at besat tysk Jord er unddraget tysk Magt, uden
Beskyttelse prisgivet Besættelsestropperne, og at hvert Skridt, som de
fjendtlige Soldater gør paa tysk Territorium skulde bringe Krigen Afslut

ning nærmere. Tyskerne har selv erfaret, at besat Land i bedste Fald kun
tilhører Besættelsesmagten der, hvor dens overlegne Vaaben rækker hen.
Overalt har bevæbnede Folk givet os nok at bestille, overalt har de for
styrret Krigsførelsen, Forvaltningen og Trafiken betydeligt, bundet anse
elige Troppekontingenter og i enkelte Tilfælde overtaget en aktiv Rolle
i Modstanderens Strategi. Hvis Tyskerne maatte gribe til samme Metoder i
Tilfælde af en allieret Besættelse af Tyskland, saa vilde de tyske Mænd
bag Fjendens Front kæmpe i deres eget Land, velledede og-vel udrustede.
De vilde have alt at vinde og intet at tabe og være Besættelsesmagten en
farligere Modstander end de russiske og jugoslaviske Partisaner har været
det for Tyskerne. Mod Friskarefolk nytter Bomber, Tanks og Artilleri kun
lidet. Det ved de tyske Soldater af egen Erfaring. I den Slags Krig kla
rer den dygtigste Kæmper sig bedst. Tyskerne vil kæmpe, fordi de maa væl
ge mellem Sejr og Død, mellem et Liv i Kamp eller Lidelser i Sibirien. De
vilde, siges det videre, kæmpe til sidste Aandedrag mod hver og en af de
forhadte Modstandere, vel vidende, at den overlevende dog i det mindste
har Haabet om Sejr at holde sig til, Visheden om, at de med den Tid, de
vinder ved at kæmpe, kan vinde deres Land tilbage. De allierede Soldater
vilde ikke finde Freden i det erobrede Land. Døden vilde lure paa dem om
hvert Hjørne. Maaske forestiller de sig, at de kan løse denne Opgave ef
ter deres Erfaringer i Italien, Finland eller Rumænien. De vilde mulig
vis gaa nogle Grader mere drakonisk frem og svare med Repressalier, men
det tyske Folk er skabt af et andet Stof. Der eksisterer ikke den Repres
salie, der formaa mere end at ødelægge en By, ikke det drakoniske Regime,
der formaar mere end at dræbt og gøre til Slaver (hørt~) Det gør
ikke Tyskerne bange, det har de overstaaet, og de ved, at de, hvordan det
end gaar, kun har valget mellem Liv eller Død. “Das schwartze Korps” fort
sætter med følgende Passus, der synes hentet fra en Bog om tyske Erfarin
ger blandt Quislinger: “Nu kan det godt være, at de Allierede har en an
den Plan. Den, der besætter et Land, indretter en Civilforvaltning. Dens
Ledere kommer fra Besættelsesmagten, og iøvrigt arbejder den med Kræfter
fra det besatte Land, Frivillige, som altid findes, naar man har noget at
tilbyde, det være sig Magt til de magtesløse, Brød til de sultne, Beskyt
telse til de fejge og Værdighed til de uværdige. Endnu sidder i deAlliere
des Stabe de Eksperter, som ledede Besættelsen i Rhinlandet og Ruhr. Og
saa i Dag vil de utvivlsomt, hvis de begynder at oprette Civilforvaltning
i de besatte tyske Landsdele, finde Folk, som er rede til,at gaa deres
Ærinde. Bladet spaar, at disse Mennesker ikke vil leve en~Maaned. Ingen
Embedsmand vil kunne følge fjendtlig Ordre uden at være vis paa, at han
snart efter vil sidde kold og stiv bag sit Skrivebord. Ingen vil kunne
være Udøver af fjendtlig Vilje, uden at Graven aabner sig for ham. Ingen
Dommer vil kunne afsige Fjendens Domme over Tyskere uden om Natten at
blive Korsfæstet til sit eget Vindue. Der vil i de besatte tyske Lands
dele ikke findes nogen Forrædere, fordi det vil være farligere at gøre
dette Arbejde end at gøre det samme Arbejde som de Mænd, der drager dem
til Ansvar (vel talt~) Ingen vilde gøre Forretninger med Besættel
sesmagten, for det vilde være deres sidste Handel. Ingen Maskine vilde
arbejde for Fjenden, ingen Traad befordre deres Meldinger, ingen Fabrik
være i Gang for dem, intet Lokomotiv bevæge sig for dem. Ingen vilde ba
ge dem Brød, ingen række dem Vand, ingen Pige vilde løfte sit Blik til
dem. Ingen Emigrant vilde komme hjem og spille Regering. Den, som ikke
fulgte den tyske Samvittigheds Tvang, vilde det højeste og sidste Instan
ses Knogleaand vise den rigtige Vej Bladet spaar, at Hundredtusin
der af de bedste Soldater (altsaa SSfolkene) vil fortsætte med at være
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Hitlers Soldater for at vinde Tid. Man kan ikke stille et helt Folk op
ad Muren paa een Gang og ikke deportere Millioner paa een Gang. Bladet
slutter med at sige noget, som man ikke skulde have troet kom fra tysk
Side: Den, der falder i en saadan Kamp, falder ikke paa anden Maade end
i et regulært Slag. Den, der omkommer som Forræder, vilde kun lide en for
sen Død, som kun vilde fuldbyrde, hvad tidligere var forsømt. Den, der
led Savn og Nød eller døde, ogsaa han vilde hjælpe med til at vinde Tid
indtil en ny Sejr.

Vi har ikke længe læst større Hyldest til alt illegalt, nationalt Arbej
de... De Herrer glemmer kun, at illegale Folk fra alle Europas besatte
Lande staar til Raadighed for de Allierede med Erfaringer - og at disse
Mænd ved mere om den Slags Kamp end alle tyske Eksperter tilsammen. Vi
kender de svage Punkter.

VESTFRONTEN: Den hollandske Ø Walcheren ligger nu under 2~ Meter Vand.
Kun Dele af Byerne Middelburg og Vliessingen rager op. De første Overle
vende har naaet Fastlandet, men endnu ved man ikke, hvormange der er red
det. Model har givet Ordre til, at Resterne af l5.Arme skal rømme Vest-
holland og Scheldemundingen, hvor det kan lade sig gøre. De skal i Arn
hem-Nijmegen-Afsnittet forstærke Modtrykket. Tyskerne har efter haabløse
Luftangreb paa Nijmegenbroen sat “Meeresschwimmere” ind, d.v.s. Torpedo
ryttere i Dykkerdragter. 12 af dem angreb, ingen vendte tilbage, og Broen
staar der endnu. Mellem Aachen og Geilenkirchen er Tyskerne gaaet til Mod-
offensiv, men de kastes Gang paa Gang tilbage. Briand Fortet ved Metz er
taget. Amerikanerne hældte Olie ned i de sidste Kasematter og antændte
dem med Bomber....
ØSTFRONTEN: Russerne er 25 km fra Belgrad. Belgrad-Budapestbanen er skaa
ret over. Alle Forstærkninger, som kan skrabes sammen i Østrog og Ungarn,
kastes mod Syd. Paa Vejene beslaglægges ungarske Lastbiler til Transpor
terne. Russerne har i Jugoslavien erobret Europas største Kobberminer.
Tyskvenlige Personer flygter fra Budapest, der skal evakueres 80,000 Børn
skal bort.
LUFTKRIGEN: Luftangrebet mod Bergen i Gaar var meget kraftige. 200 Lan
casters ramte 3 Ubaade og en ny Ubaadshavn. Tyskerne har villet flytte 8
Ubaadsflotiller til norske Havne.
DØD MAND TALER: I Aftes talte en død Mand i den tyske Radio-General Wil
helm Wegener, der skildrede Indsatsen i Holland. Talen var taget paa
Staalbaand umiddelbart før, Wegener sidst i September dræbtes.
SIERMELDING (med mulig Fejl paa Grund af daalige Modtageforhold): Hilsen
til Inger, Holger, Rikard, Victor, Ida, Maren, Inge og Viggo.
TIRPITZ: det ødelagte tyske Slagskib, blev bombet af britiske Maskiner
med Base i Archangelsk i Nordrusland.
FINLAND: Kampene i Nordfinland bliver heftigere, efterhaanden som Tysker
nes Afbrænden af Byer, Gidseltagning o.s.v. rygtes mellem de rinske Trop
per. Kampene i Lapmarkens Skove er saaledes meget blodige. Ved Kemi kæm
per Finnerne mod en hel tysk SS-Division.
MED HILSEN TIL POPP MADSEN: I Antwerpen har en belgisk Militærdomstol
dømt 5 Quislinger til Døden. Den britiske Ambassadør i Madrid er blevet
informeret om, at heller ikke Spanien vil give Krigsforbrydere Asyl.
Franskmændene har delt Quislinger i to Kategorier: De aktive, der har ud
leveret Landsmænd. De straffes ubarmhjertigt. De passive, der har holdt
med Tyskerne. De straffeshaardt.

SLUT.

Det svenske Statspoliti har anholdt de to første regulære Krigsforbryde
re mellem Flygtninge fra Danmark: Jarl Stenbach og Henning Dalsgaard. De
to Mænd er 18/9 ankommet til Mölle ombord paa en flot Lystsejler, der er
startet fra Dalsgaards Sommerhus i Isefjorden. Dalsgaard medførte Hustru
og to Børn. I Lystkutteren havde han fire store Oksehudslæderkufferter,
5 Fotografiapparater og Filmsapparater, et Kæmpelager af Madvarer (Kon
serves, Smør o.s.v), en Del Indbo, nyt Dameundertøj, (Natursilke) og me
get nyt Tøj. I sin Mappe havde han franske og svenske Penge og 4700 Kr1
danske Penge. Man fandt hos ham en Blok Skrivepapir med følgende Stempel
paa hvert Ark: Der Befollmächtigte des Reiches in D~nemark.

Jarl Stenbach er født 18.9.1913 i Odense og flygtede altsaa paa sin Fød
selsdag. Han har været tusk Krigskorrespondent og staar i Stikkerkarto
tejerne. Stenbach var i Finland under Vinterkrigen, kom senere til Øst-
fronten. Han er Løjtnant i SS og bærer Titel af Kammerjunker. Han har før
i Tiden været Journalist i Randers. Som Krigskorrespondent har han bl.a.
deltaget i Bombetogter mod London i 1940 og i Felttoget i Ukraine, hvor
han fik alvorlige Forfrysninger paa Grund af for tyndt Undertøj. Han har
skrevet i tyske Tidsskrifter, udsendt i Danmark, og har talt i de danske
Radioudsendelser fra Tyskland.

Henning Dalsgaard er født 10.8.1903 i Ørsted. Han er kendt som “Manden i
den engelske Bil”. Dalsgaard forlod i sin Tid Danmark paa Grund af en u
heldig Valutaaffære. Efter at have været bl.a. i England, hvorfra hanmed
bragte Bil, dukkede han under Krigen op i Berlin som betroet Mand. Han er
let Invalid og fik derfor Lov at beholde sin Bil, hvis engelske Numerpla
der vakte Opsigt i Berlin. Dette lille Krydderi paa Tilværelsen beholdt
han ogsaa i København, hvor de engelske Numerplader hurtigt blev kendt.
Dalsgaards Indsats i Berlin bestod i alt væsentligt i ret uskadeliteSkri
verier af økonomisk Karakter. Farlig blev ham først, da han i tysk Tjene
ste kom hjem for at gøre sin Indflydelse gældende overfor Socialdemokra
ter, han kendte. Han var bag Kulisserne Aanden i den saakladte Globusbe
vægelse, der fik Mænd som Harald Bergstedt til at blive Landsforræder og
Folk som Socialminister Laurits Hansen til at svigte deres Land og deres
Parti. Dalsgaard havde 8 Værelser i Vestersøhus 72, indrettet som e saa
kaldt psykotherapeutisk Institut. Han udfoldede videnskabelig Virksomhed
og udsendte bl.a. en Bog om Kvinders seksuelle Impotens. Hans videnskabe
lige Arbejde blev af intetanende Provinspræster, Læger og Journalister
anmeldt. I Hovedstadspressen omtaltes han ikke. Der holdt altid benzin-
drevne Biler for hans Dør, og det er beviseligt, at han, efter 29./8~43
officielt at have brudt med Tyskerne, bevarede Forbindelse med Dagmarhus.
Han førte Telefonsamtaler med hemmelige tyske Telefonnumre, og i al Stil
hed bevarede han sine politiske Forbindelser. Laurits Hansen hævder dog
ikke at have været hos ham “længe”. Dalsgaard havde i en Periode stor
Indflydelse paa Meissner og dermed Medansvar for den danske Presses Be
handling. Senere var han persona grata hos Best. i den Periode, da det
sejrrige Tyskland søgte at vinde den danske Fagbevægelse med det gode,
var Dalsgaard en farlig Mand for Danmark. Folk, som kendte ham person
ligt, bevarede Mindet om en utvivlsomt dygtig med skrupelløs og goebbels
lignende Fremtoning. Siden 29.8.43 har han haft Familien boende i Jyllin
ge, hvor han ogsaa selv ofte opholdt sig. For nogen Tid siden brændte
hans Hus under mystiske Omstændigheder.

Udstillingen “Danmark i Dag” aabnedes i Malmø i Lørdags. Den engelske
Konsul, Commander Bishop sagde i den Anledning nogle venlige Ord til Dan—
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mark, med Brod til visse svenske Kredse. Baggrunden er, at Sydsvenska
Dagbladet i en Polemik med en engelsk Bladkorrespondent har skrévet nog
le ukloge Linier i Forbindelse med Maløteatrets festlige Indvielse. Kon
sulen sagde bl.a.: “Vi er meget stolte over at være blandt Dem. Jeg var
for nogle Dage siden til Stede ved en anden Aabningshøjtidelighed, en
Premiere. Det var en Fornøjelse, men kun en forbigaaende Fornøjelse, for
vi - Britter og Danske - kan ikke leve i en Skræsommernatsdrøm og lukke
Ting ude ved at nægte at tale om dem eller tænke paa dem for nogle Timer.
At forsøge at leve i en saadan Verden er farligt for Sjælen. Selvom det
er rigtigt, aten kulturel Triumf som Opførelsen af Malmø Stadsteater bør
indvies paa passende Maade, findes der ingen Undskyldning for den, som
skriver, at “man har vel ingen Steder festet saa tappert under Krigsaare
ne som i England. Der er blevet danset og festet uden nogen Hæmninger,
skønt man har haft de nødlidende Broderlande Holland,Belgien, og Frankrig
omtrent lige saa nær ind paa Livet af sig, som vi har Danmark.” Har den
Mand, som skrev det, danset, som man gjorde det i Beskyttelsesrummene el
ler paa Restauranterne i London eller i andre af Englands Byer med Staal
hjelmen og Gasmasken indenfor Rækkevidde og under Bombernes Hylen og Bra
gen. Har den Mand danset, saaledes som jeg ved, at Danskerne har gjort
det i København i Skyggen af Gestapos Pisk? Har han festet paa Krigsra
tion, som koster omkring 2 Kr. blot for Øl, fordi Vin og Whisky ikke fin
des? Har han festet, som de har gjort det i Danmark, spændt lyttende ef
ter den knasende Lyd af Døre, der slaas ind eller efter det første P1-
stolskud, der betyder enten Død eller Koncentrationslejr? Har denne Mand
været stillet Ansigt til Ansigt med en pludselig Død og mødt den med et
Smil?

Tydeligt nok ikke. Men jeg er overbevist om, at Malmøboerne som de Ven
ner, de er af det danske Folk, ved at besøge denne Udstilling vil vise,
at de ikke er bange for at se denne blodige Alvor i øjnene, og at de for—
staar, at deres pragtfulde Teater i Dag kun staar færdigt og uskadt tak
ket være det Skjold af Menneskelegemer, som i fem lange Aar har staaet i-
mellem det og de Kræfter, som virker for at ødelægge al Kultur. Modstand-
bevægelsen i Danmark, hvis Indsats der her gives et Billede af, er selv
en Del af dette Skjold,. og den bærer Heltemodets Insignier. Jeg haaber,
at denne Udstilling maa faa lige saa mange besøgende som Teatret har
haft. Leve Danmark.

De tre Kommunister Jensen Vandmand, Alberti Hansen (Trawlersagen fra Fr.
havn) og Søfyrbøder Richard Jensen, den sidste med Kone, er ankommet til
Sverige, hvor de sidder i midlertidig Undersøgelsesarrest.

De hidtil haardeste tyske Repressalier i en enkelt Sag synes at være ble
vet indledt i Sagen fra Godthaabsvej, hvor et falskt Postbud nedskød to
Kvinder. Repressalierne gaar, som altid, naar de foretages af Tyskerne,
ud over helt tilfældige Mennesker. I Gaar ved 16 Tiden blev hele Beboel
seskomplekset, tre Opgange, omringet, og alle Beboere, Mænd, Kvinder og
Børn, blev med største Brutalitet drevet ned i Gaarden og stillet i Flok
ke med oprakte Arme. Alle Mænd blev beordret ud og anbragt i to store
Biler. Man mener, at der var ialt 40-50 Fanger. Blandt Tilskuerne anholdt
Tyskerne to-tre yngre Mænd, som for tydeligt viste deres Afsky. Alle blev
kørt til Shellhuset. Man frygter for, at disse Fanger vil blive ført bort,
og at Aktionen skal sammenlignes med Sprængningen af Bygninger, hvori Sa
botører har opholdt sig. Muligt er Hensigten den at skræmme Beboerne af
en Ejendom, i hvilken der bor Stikkere, til at beskytte. Stikkeren.

Det tyske “Sikkerheds”politi har paa den kommunale Centralarbejdsanvis
nings Kontor for Sygeplejersker paa Raadhuspladsen stjaalet Kartoteket
ovar alle Privatsygeplejerske, saaledes at man i øjeblikket ikke kan an
vise Plejersker til Hjemmepleje eller midlertidig Hospitalsgerning.

MUhlen, der nu leder Radioavisen, har krævet, at Pressens Telegramudvalg,
der “ejer” Avisen skal fremskaffe de to forsvundne Medarbejdere Holger
Sørensen og Helmer Sørensen og etableret en egentlig Pressens Radioavis
igen. Svaret gaar ud paa. at man ikke ved, hvor Medarbejderne er, og at
man ikke vil genoptage de danske Radioavisudsendelser. MUhlen har ogsaa
krævet Kontordanierne tilbage, men de har selv nægtet at møde.

Apropos Radioavisen, saa bemærkedes det i Morges, at Prins Gustavs Død
først omtaltes efter alle de udenlandske Nyheder.

Der foreligger Eksempler paa, at Politin~nd i København selv har afleve
ret deres Vaaben hos tysk Politi paa Politistationerne. Disse Mænd er ik
ke blevet tilbageholdt af Tyskerne. Enkelte af dem er dog blevet spurgt,
om de var Befalingsmænd i Hæren.

Grænsegendarmerne er nu ogsaa deporteret. Det viser sig, at den tidlige
re omtalte Transport fra Frøslevlejreni omfattede 154 Grænsegendarmer og
90 andre Fanger fra Lejren. Beboerne i Grænselandet stod langs Vejen for
at faa et Glimt af de kendte Gendarmer. Mange saa her deres Forsørger el
ler deres Søn blive ført bort. Der er flere Deportationer i Vente.

To Eksplosioner, der synes at være Mineeksplosioner i Øresund, skræmte
i Aftes det tyske Politi, som sendte Patruljevogne ud ad Strandvejen,
hvor Lyden havde været særligt kraftig. Biler blev standset og undersøgt
og Cyklister visiteret. De tyske Patrul jer var udpræget nervøse. En Cyk—
list, som ikke stoppede øjeblikkeligt, blev dræbt med Skud gennem Hove
det udfor Strandvejen 196. Hans Navn menes at være Hansen, og han skal bo
paa Tuxensvej i Brønshøj. En Mand, der var sammen med ham, blev slæbt med
af Tyskerne, der hævder, at han ikke havde Legitimationskort. De hævder
ogsaa, at den Dræbte intet Kort havde.

I Taagen i Gaar Formiddag skete et Drab i Aalborg. Mekaniker Ernst Lau
rids Mikkelsen, Sønderbro 25, en 39 aarig Stikker i Aalborg~ som tidli
gere er forsøgt likvideret, dræbtes, da han kom cyklende i ~rydset Aaga—
de-Rosenlundsgade. Drabsmanden, der ogsaa var paa Cykle, forsvandt i Taa
gen.

Tyskerne har paa Fyn beslaglagt ret betydelige Kvanta Levnedsmidler. Tysk
Beslaglæggelse af Sukkerkogeriet i Odense har fremkaldt stor Nervøsitet,
og der hamstres Sukker overalt paa Fyn. De to fynske Sukkerfabriker har
besluttet at udsætte Roekampagnen i et Par Uger. (Der opfordres i denne
Forbindelse til Hemmeligholdelse af Prøveoptagningernes Resultater~)

Brdr.Houlberg er flygtet til Sverige af Frygt for at blive taget under de
tyske Razziaer efter Vaneforbrydere.

Den tyske økonomiske Sagkyndige Dr Walther, hvis Indgriben inder Folke
strejken vil være i velvillig Erindring i Danmark, er atter ankommet her
til for at “forhandle”.
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Italienske Statsborgere i Danmark har faaet Besked paa, at de vil være
at betragte som Desertører, hvis de ikke øjeblikkelig stiller sig til
Raadighed for den fascistiskrepublikanske Regerings Udsending, Hr Squa
triti, som bor paa Angleterre.

Den tyske Mandskabsmangel mærkes stærkt i Vestre Fængsel. Siden 19.Sep-
tember har eet og samme Vagthold bevogtet den tyske Afdeling.

Der advares imod private Indsamlinger til dansk Politi, medmindre de fo
retages af Folk, man selv kender, eller af Folk, der kan henvise til navn
givne Personer, man kan stole paa. Situationen benyttes til Plat i ud
strakt Grad. Ligeledes advares mod Indsanilere fra Grupper “direkte under
Frihedsraadet”. Plat, Svindel eller Provokationer i 99 pCt af alle Til-
fæl de.

Den nationalsocialistiske Sognefoged i Herstedvester har Natten til Tors
dag faaet sin Gaard brændt af. Hans nazistiske Broders Gaard er tidlige
re brændt.

Efter Eksplosionerne under Eksprestoget ved Bjerregrav var Skinnerne saa
ødelagte, at man maatte suspendere Toggangen. De tyske Tog blev imidler
tid ført igennem paa det ubeskadigede Spor.

I det tyske Marinédepot i den tidligere Kunstbygning paa Bispetoften
Aarhus sketei Gaar Eftermiddags to Eksplosioner. ødelæggelsen inde i
ningen kan ikke iagttages udefra. Eksplosionerne var meget kraftige,
nogle Nabobygninger fik Ruder knust.
12 Værnemager-Lastbiler i Esbjerg sprængtes i Luften Natten til Torsdag.
Der blev anvendt 12 Bomber, idet Bilerne var parkeret forskellige Steder
rundt i Byen.

Tidligt Torsdag Morgen skete der paa en Dæmning Syd for Hjørring Bombe-
eksplosioner, som ødelagde fem Skinnelængder.

Filmen “Det begyndte i Grand Hotel” er blevet røvet fra Bispebjerg Bio.

Efter de politiske Fangers Flugt fra Vridsløse er Bevogtningen skærpet
betydeligt, og Vogterne er nervøse. Natten til i Gaar blev to Banearbej
dere beskudt og fanget, da de i deres lovlige Ærinde passerede Fængslet.

Flere Mennesker, som har sendt Pakker til internerede Politifolk i Tysk
land, har faaet dem retur med Paaskriften “Kan ikke afleveres”. Overfor
Hustruer har Røde Kors oplyst, at der ikke er noget at gøre ved Sagen.

Visse Firmaers Rykkerbreve er blevet en Tone skarpere, siden dansk Poli
ti er forsvundet. Man gør Kunder, man er blevet Uvenner med, opmærksom
paa, at det tyske Politi ogsaa kan ordne den Slags Sager, og at man agter
at rekvirere Tyskerne, hvis der ikke betales~

Kommandanten i Hjørring er nu blevet tvangsforflyttet. De særlige Kør
selsforbud, som gjaldt i Hjørring, er ophævede.

Ved hold up paa Brandstationen, Christianshavn, er der røvet en Del Tæp
per.

Dele af Marineforvaltningen i København og i Kiel flyttes nu til Sønder
borg. Villaer ved Sønderhavm Flensborg Fjord, indrettet til Bopæl for Ty
skere.Fru Dr.Best skal bl.a. have en saadan Villa.

Efter foretagne Afhøringer i Sønderjylland kan det anses for fastslaaet,
at der udelukkende er skudt fra tysk Side under Episoden i Vedsted.

Politimester Hartmann menes kun at være naaet til Frøslev, hvor ogsaa
Pm. Ellegaard fra Fredericia nu befinder sig.

Gestapo i Aarhus er begyndt at standse Biler paa Hovedvejene. Der udsen
des Patruljer, dels til Fods, dels med Biler. Naar de hører Bilister kom
me, danner de Kæder tværs over Vejene. Ogsaa i København standses i dis
se Aftner Biler, hvis Passagerer visiteres, ligesom Vognenes Indre under
søges.

Arresteret af Gestapo: Konstruktør Ejgil Søndergaard Jensen, Jyllands Al
le 7.St, Aarhus, Pastor Jensen, Rønninge-Rolfsted.

“Stikker-Udvalget” ønsker Oplysninger om følgende Personer (det gentages,
at disse ønsker ikke er ensbetydende med Udhængning. Der kan være Folk i-
mellem, som fejlagtigt og rygtevis er peget ud, og som bør renses for Be—
skyl dni nger):

Kaptajn C J V Berg, Amager Boulevard 8 - Poul Bungaard-Jensen, Frederiks—
hanv - Købmand Silius Donbæk, Frederikshavn - Fru Christensen, Tagensvej
106 III th. — Finn Eriksen, c/o H Frederiksen, Nr.Fasanvej 130 B - Frede
riksen, Jægersborggade 40 (Opi. ønskes om Tilkn. til Værnemagten) — Mas—
sør Frey, Badeanstalten “København” - Marinevægter Gotfred Gosch, 00681 A
Baadsmandsstrædes Kaserne - Købmand Valdemar Hansen, Rungsted Plads 1 -

Madsen, Jægersborggade 40 ( om Tilkn. til Værnemagten) - Vognmand Madsen,
Studiestræde 27 II - Fru Else Illum (Om Optr. under Folkestrejken, selv
sagt ikke Stikker) - Skrædermester Hugo V Rasmussen, Rolighedsvej 7 - Se
kretær Poul Verner, Kirsteinsgade i - Frisør østberg, Sver~dborg.

Paa given Foranledning henstilles det, at man ikke laaner~ Vogne, med min
dre man har sikret sig, hvad de i øjeblikket anvendes til. Rent bortset
fra, at visse Kategorier Biler maa være fredede, er der intet vundet ved,
at Grupper laaner fra hverandre. Det forøger ikke Beredskabet. Apropos
bedes en 4 Pers. rød Opel Olympia, taget i Kbhv. forleden, leveres til
bage.

Randersfrontens Meddelelse om, at Gestapomanden Wald Hansen skulde være
identisk med Stig Hansen, er ikke rigtig.

Vi har fra Aarhus modtaget en kvalmende Beretning om Gestapotortur. Vi
bringer den ikke-ud fra det Synspunkt, at de Folk, som endnu skulde be
høve den Slags Oplysninger for at harmes paa Tyskerne, ikke er en Bønne
værd, og at alle andre har bedst af ikke at erfare sligt før efter Kri
gen. Det giver aktive Folks Paarørende ny Angst og kan skræmme Folk, hvis
Nerver allerede er angrebne. I dette Tilfælde drejer det sig om Ting,

I en Lyskasse
i Aarhus, har
Det viste sig

Byg-
og

hos Købmand Petersen, Hjørnet af Wilstersgade og Ewaldsgade
Fr.Alles Vagtkorps fanget en Indbrudstyv paa Fersk Gerning.
at være en civilklædt Tysker.
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der, om de kan bekræftes fuldt ud, siger Sparto til Rædseisberetninger
fra Oslo. Vi opfordrer Aarhusianerne til at samle alt Bevismateriale i
denne Sag, saa skal vi dirigere den videre til rette Sted — et Sted, hvor
man ikke mener, at Folk, som pines ihjel, selv har søgt Martyriet eller
ønsket Knald for Knaldets Skyld ‘ (mon disse Kredse iøvrigt oprethol
der Standpunktet efter at have set Politiets Skæbne? Det vilde være af
Interesse at vide)

En Viborgdame blev forleden Aften stoppet af en tysk Patrulje, der eks
proprierede nogle Pærer, hun havde med sig. En Soldat skar hendes Cykle-
dæk i Laser med sin Bajonet som Tak for Pærerne.

Tyskerne har udfor den beslaglagte Rutebilstation i Viborg anbragt en
lille Gravhøj med Grønt og et Navn, lagt med smaa Sten. I Fortovet har
de begravet en af deres egne, som de under uopklarede Omstændigheder har
skudt. Han blev lagt ned uden Kiste eller Ceremoniel

Det har vist sig umuligt at skaffe Ruder i Esbjerg efter Schalburgtagen
mod Rosendahls Bogtrykkeri. Mange maa have Pap i Vinduerne for at holde
Kulden ude, og Butiksruderne i den ene Trediedel af Kongensgade erstat
tes med Pap og Brædder.

De Sabotører, som præsterede 10 Bomber mod et tysk Godstog med Kampvogne
og Lastvogne, allarmerede Zoneredningskorpset i Tide for at faa Godsbane—
gaarden evakueret. De slog ligeledes Alarm i den tilstødende Sonnesgade,
hvis Beboere gik i Kældrene.

Da en Mand i Malling i Nærheden af Aarhus skulde have en Køretilladelse
udstedt, sagde den vagthavende Tysker med et Smil: Naa, saa er det i Or
den. Næste Gang, De skal have Tilladelsen, bliver det hos de engelske
Myndigheder.

-Hørt paa Forperronen af en Linie 2 : Fire tyske Soldater, som meget iv
rigt forsøgte at lære hinanden at tælle til ti paa Engelsk~

Civilklædte Tyskere fra “Kopenhagener Illustrierte”, Sct Annæ Plads 22,
ledededen tyske Ild mod Amalienborg. Dét danske Politi skød ikke paa Ci
vilpersoner. Af den tidl, omtalte tyske Marinesoldat, der var camoufle
ret som Ambulancemand, findes der Fotografier. -

5/ERMELDING: Hilsen til Ester, Wilhelm, Gotfred, Anders, Herluf, Erna, Ha
kon, Troels, Ole, Per, Veronica, Ida, Frode, Palle, Orla, Asger, Daniel,
Erhard, Emilie og Torben.

Den omtalte Boks i Landmandsbanken med Politi-Arkivsager blev sprængt af
det tyske Politi.

Dyrlæge Sloth, Højby ved Odense, som i de senere Aar kun har haft Tyskere
som Kunder, har nu forladt Egnen.

Søstrene Holstein-Ledreborg, som arresteredes i Bredgade 47, er løsladte.

Paa smaa Mærker afvaredes Odenseanerne i Gaar mod Stikkere. Mærkaterne
varopklæbetpaa næsten samtlige Ruder i Vestergade, Kongensgade og andre
Steder i den indre By.

Det forlyder, at tre ældre Politifolk i Søndre Birk, deriblandt Lanze—
skjold, paa Politimester Reinstrups Henstilling skulde være gaaet i Tje
neste igen. Vi har undersøgt Sagen, men absolut ikke faaet Rygterne be
kræftet. Oplysninger ønskes. Ligeledes ønskes Oplysninger om Pk. Reindel.

I Onsdags holdt Tyskerne Anti-Invasionsøvelse i Kastrup Lufthavn. Signa
let for “Invasionsfare” var tre lange Toner hver af samme Længde som de
to Toner, der varsler ved Alarmtilstand (22 Sekunder). I Øvelsen deltog
Lufthavnens gamle Mandskab og mellem 100 og 200 nyankomne Drenge paa 15-
16 Aar. De var meget ivrige. Der anvendtes Maskingeværer, Kanoner, Luft—
værnsskyts og Flammekastere. Invasionstropperne blev aldeles knust....

En tysk Patrulje gennemsøgte forleden Nat Luftværnsmeldecentralen i den
gamle Politistation i Skagen. Denledte efter Politibetjent& Man fandt
ingen, men da man gik igen, løftede Anføreren Pegefingeren advarende og
sagde (paa “Dansk”): I er fulde af Løgn-pas op

I Skagen benytter de tyske Soldater sig af Politiets Fravær til at røve
og plyndre. De har ribbet Haver for Frugt, Gulerødder, Asier og alt an
det spiseligt. Tyve, som gribes paa fersk Gerning, har været bevæbnede
med Rifler og har ikke kunnet forstaa Dansk. Haveejere, som skrider ind,
trues paa Livet. I en plyndret Have fandt man tydelige Spor af, at Tyven
havde været til Hest, altsaa antagelig en tysk Officer. I Kvarteret om
kring Skagen Plantage, hvor Poa-Tropper ligger i Lejr, kan man ikke hæn
ge Vasketøj ud. De stjæler alt. Den tyske Ortskommandantur erklærer, at
det er der ikke noget at gøre ved.

Endnu en Brik i Mosaikken l9.Septbr: Efter Stormen paa Politigaarden blev
en af Fangerne pillet ud af en tysk Officer, som paastod, at han havde
vinket op til et Vindue. Han protesterede, men en dansktalende, staal
hjelmsprydet Mand i tysk Uniform (kendes fra Shellhusvagten) trak af med
ham, stillede ham og mod en Mur, ransagede hans Lommer og traadte fem-
seks Skridt tilbage, hvorefter han tog Ladegreb paa sin Maskinpistol og
hævede den. Efter nogle Sekunders sandseløs Stilhed førte han grinende
Politimanden tilbage i Rækkerne.

Ved Hjælp af Fuldmagter fra den tyske Kommandant paa Bornholm gaar alle
tyske Soldater i Land paa Øen med 30 danske Kroner i Lomme~ i Stedet for
de foreskrevne 3.

Politikontoret i Rønne havde aabnet i Fredags, men da man blev klar over,
at der ikke holdtes aabent i det øvrige Land, lukkede man igen Lørdag og
erklærede, at der var Tale om en Misforstaaelse.

Rutebaaden “Østersøen” modtages nu ved sin Ankomst til Rønne af Gestapo,
som ser Legitimationskortene efter.

Løgstør har for Tiden Indkvartering af tyske Soldater med mongolsk Udse
ende. De medfører “fremmedartet udseende Kreaturer og Faar”, meddeles det
fra Byen.Videre oplyses fra Løgstør, at det under Afstraffelse af et Par
Indbrudstyve i tysk Sold, viste sig, at det var Folk med snavsede Hænder—
Værnemagere og Flæskegrosserere- som var hidsigst til at slaa og sparke
de allerede slagne. Der er i Byen malet Hagekors hos Femtekolonnesagfører
Asmus Pedersen, Nazikøbmand Jac Møller, Todtfirmaet Brdr Nielsen og Va
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skeriet “Fremtiden’, hvis Indehaverske paa mange Maader pusler om Tyske
re. Slagter Olsen, Bredgade 103, lader nu sine Døtres Kunder blandt Ty
skerne true Byens Borgere, hvis der vises ham Foragt.

Specielt: 25 kan sende de paagældende Artikler til os.

FINLAND: Finnerne har ved Kemi maattet trække sig noget tilbage, da Ty
skerne har faaet Forstærkninger. Nord og Vest for Tornio kæmpes der
haardt imod Tyskere, som har faaet Forstærkninger. Stukas er to Gange sat
ind mod Reute Havn. Der ligger heftig tysk Granatild over de finske Stil
linger i Rävanseri. En Del finske Gaarde staar i Brand.
I LONDON RADIO talte Ole Kiilerich i Gaar om Situationen i Danmark. Han
udtalte, at det allerede i 1940 var klart, at Tyskerne vilde gaa amok,
naar de opdagede, at de ikke kunde vinde Krigen. Danmark er et af de bed
ste Beviser paa, at det aldrig vilde lykkes Tyskerne at besejre de besat
te Lande, heller ikke moralsk. Det danske Folk bevarer Fatningen trods
Tyskernes umenneskelige Terror. Der blev Kaos i Danmark efter Aktionen i
Politiet, men det var kun Gestapo, som blindet af Blod løb rundt. Fri
hedskæmperne med Frihedsraadet i Spidsen lod sig ikke provokere. Dansker
ne venter nu roligt og tillidsfuldt indtil Signalet fra General Eisenho
wer lyder.
DEN MINESPRÆNGTE DAMPER, som gav Livstegn fra sig i Form af danske Smør
dritler, menes at være en norsk Damper ved Navn “Mostunn” af Farsund. Den
var paa 3700 Tons og kom fra Aalborg.
HJEMMEFRONTENS RADIO hyldede i Gaar den tidligere danske Radioavis og
sagde, at den altid, trods Kontrollen, var i Stand til at sende et lille
Lysglimt ud i Æteren. “Den gode Indsats, som Grunnet og hans nærmeste
Medarbejder Sørensen har ydet, vil ikke blive glemt”. Gunnar-Nu-Hansens
Arrestation omtaltes. Der rettedes i Forbindelse med Omtalen af den ny
Radioavis et pludseligt og umotiveret Spark til Flyveren Clausson Kaas,
der betegnedes som sindssyg.

Det var Udsendelse Nr 200 fra Hjemmefrontens Radio.
VESTFRONTEN: Englænderne er nu gaaet over til Offensiv fra Nijmegen-Arn
hem Fronten baade mod Nord og mod Øst. Angrebet gennemføres med 10 Divi
sioner for endnu en Gang at sikre Arnhem Broen for at hindre den planlag
te tyske Modoffensiv. Tyskerne var færdige med deres Forberedelser, men
mere bliver det ikke til Den nyOffensiv hindrer Tilbagetrækningen af
Tropperne fra Vestholland, hvor Tyskerne overalt er paa Tilbagetog. Ved
den belgisk-hollandske Grænse er Englænderne ved at afskære Forbindelses
linjen fra den oversvømmede Ø Walcheren til Fastlandet. Amerikanernes Of
fensiv mellem Aachen og Geilenkirchen gør gode Fremskridt De tyske Pan
servogne maa graves ned nu. Tyskerne gør alt for at hindre Folkevandring
fra Vestdistrikterne. De allerede evakuerede 3~ Million skal blive, hvor
de er. 400,000 af dem lever paa Landevejene. Det anslaas, at ca en Milli
on lever uden Rationeringskort, al Kontrol er brudt sammen. Mange Solda
ter deserterer.
ØSTFRONTEN: Kamppausen er endt baade paa Nord- og Midtfronten. Russerne
angriber ved Schaulenz med 4 Panser- og 12 til 14 Infanteridivisioner.
Der foretages meget store Landsætninger paa Øsel, den sidste endnu ikke
erobrede baltiske Ø.
SYDØSTFRONTEN: Englændernes Erobring af Patras efterfulgtes af direkte
Landsætninger af Tropper i de fleste sydgræske Havne. Hele Peleponeshalv
øen blev faktisk erobret paa een Dag, og Englænderne marcherer nu mod Ko—
rinth og Athen. Fra Albanien støder de længere ind i Land. Overalt støt-

tes de af Partisaner, der ogsaa opererer i Midten af Jugoslavien. De tru
er Nisj. De tyske Afdelinger har som sædvanlig Ordre til at holde ud “til
sidste Mand”. Tyskerne fortsætter Modangrebene ved Czeged og Mako trods
haarde Tab. 37,000 kroatiske Tito-Tilhængere udfører Skansearbejde. I
SteiermarkogK~rnthen finkæmmer man efter russiske Fladskærnisjægere. Den
tidligere ungarske Ministerpræsident Stoya er flygtet til Tyskland. Han
bor i Semmering. Der gaar Rygter om, at han som den mest tyskvenlige er
udset til at danne en ungarsk Nationalregering i Berlin naar Ungarn fal
der fra.
RATIONERING: De tyske Børnebøger rationeres. Børnene maa kun faa to Bø
ger pr Aar, en til Jul og en til Fødselsdagen. De udleveres mod Afmærk
ning paa Beklædningskortet.
KAPITALFLUGT: Mange tyske Firmaer investerer Kapital i Østrig, især i In
dustrien. Man venter, at de Allierede vil hjælpe Østrig paa Fode igen.
FLUGT FRA KARUP: Den tyske Flyver, som nødlandede ved Tomelilla Flyve
plads i Sverige (omtalt i Radio) var startet fra Karup Flyveplads.
POLEN: General Bor er i tysk Krigsfangenskab. Den polske Frihedsarme u—
denfor Warszawa fortsætter Kampen og har rettet et gribende Opraab til
Røde Kors om Hjælp til de Tusinder, som slæbes til Tvangsarbejde i Tysk
land. Massearrestationer og Bunkenedskydninger hører til Dagens Orden.
BELGIEN: Pierrelot har meddelt, at den ~belgiske Regering vil træde til
bage, naar Kong Leopold kommer tilbage. Belgien vil kæmpe ved de Alliere
des Side, til Sejren er vundet.
DE SPANIENSFRIVILLIGE, som opholder sig i Frankrig har i flere Tilfælde
kæmpet i Maquiens Rækker. de Gaulle har personligt dekoreret Spanieren
Pablo Garcia med Croix guerre de liberation og med den franske Krigsme—
dal 11 e.
ECONOMIST, det ansete engelskeTidsskrift, gaar ind for en intim Union
mellem Storbritannien, Frankrig, Holland, Belgien og Skandinavien.

SIDSTE:

Fru Giese hævdes at have været ansat i Schalburglogen. Om Datteren vides
i Øjeblikket kun, at hun er Faglærerinde, og at hun har undervist tyske
Kvinder i Vævning.

-Blandt de bortførte fra Razziaen paa Godthaabsvej menes to Forretnings
folk at befinde sig: Bagermester Klein og Boghandler Resting.

-Den i Aalborg dræbte Stikker havde i to Aar været Tolk og~Chauffør hos
det tyske Sikkerhedspoliti i Aalborg. Han stammede fra Randers.

-Skaden i det tyske Depot i Kunstbygningen i Aarhus synes ikke særligt
stor. Bomberne har ligget for yderligt. Lufttrykket er nærmest slaaet
bagud. Der var givet Alarm i Tide, saaledes at 25 Børn i Alderen 6-10 Aar
blev bragt i Sikkerhed fra en Legeplads bag Bygningen.

-Ved et Tilfælde var flere af de saarede Passagerer i Eksprestoget fra
Bjerregrav Tyskere eller tysksindede-saaledes blev en tysk Soldat ret al
vorligt saaret, og to Kvinder fra Flyvepladsen ved Grove, den ene af dem
ved Navn Anne Christensen, fik Snitsaar. SLUT
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BEKENDTGØRELSE FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD:

“Forskellige Befolkningsgrupper og Institutioner har i den senere Tid
krævet, at Frihedsraadet skal give klare Retningslinjer med Hensyn til
deres Forhold overfor Tyskerne i givne Situationer. I en Række Tilfælde
er Frihedsraadet afskaaret fra offentligt ag give sin Mening til Kende,
fordi Raadet herved vilde give Fjenden vigtige Oplysninger. De interes
serede Parter maa henvises til gennem organiserede Grupper at søge de
ønskede Oplysninger hos Raadet. Vi advarer mod at slaa sig til Taals med
Formodninger og Rygter om Raadets Stilling. Et direkte Svar vil altid
kunne skaffes til Veje paa betryggende Maade, og Afgørelser bør udskydes,
til det foreligger.

For at hindre Usikkerhed og Splittelse opretter Raadet for Tiden i alle
større Byer Lokalkomiteer, der ligesom Frihedsraadet er sammensat af Re
rpæsentanter for alle større Modstandsorganisationer, og som vil formid
le Raadets Paroler og optræde efter Raadets Retningslinjer i lokale
Spørgsmaal.

En Række Forhold, som uden Skade kan drages offentligt frem er i den se
nere Tid blevet behandlet i Frihedsraadet, der herved skal redegøre for
sin Opfattelse:

Tjenestemænd, der ikke er berørt af Tyskernes Politiaktion, bør, som For
holdene ligger i øjeblikket, fungere videre i det danske Folks Interesse.
Men ethvert tysk Forsøg paa Indblanding i danske Forhold maa ubetinget
tilbagevises, og enhver Forhandling, der tilsigter Genoprettelse afdansk
tysk Samarbejde, maa afslaas. Fra flere Sider er Spørgsmaalet om Afgivel
se af Loyalitetserklæring til de danske Myndigheder blevet rejst. Spørgs
maalet er næppe aktuelt, men det maa fastslaas, at enhver Tjenestemands-
gren kollektivt bør nægte at afgive saadanne Erklæringer.

De Medlemmer af Politi-Etaten, der enten er undsluppet Tyskernes Efter—
sporing, eller som paa anden Maade er paa fri Fod, maa under ingen Om
stændigheder og paa intet Omraade indlade sig paa at genoptage deres
Funktioner. Det vilde være Forræderi overfor deres deporterede Kolleger.
Politifcylk, der er i Besiddelse af Vaaben, bør ikke aflevere disse til
Tyskerne, men søge sammen i Grupper i Overensstemmelse med Raadets Anvis
ninger den 22/9 44.

Anklagemyndigheden (Rigs- og Statsadvokaturer) har, efter ~vad der er op
lyst, besluttet at modtage kriminelle Forbrydere, der paagribes af Ty
skerne, og vil ved Hjælp af deres eget Personale forfølge de herved ind-
bragte Sager. Denne Holdning maa Raadet tage Afstand fra. Den betyder et
dansk-tysk Samarbejde, som dækker over Tyskernes Overgreb mod vort eget
Politi. Efterforskningsarbejdet vil uden et dansk Kriniinalpoliti komme
til at hvile paa de af tysk Politi afgivne Anholdelsesrapporter, og vil
saaledes blive præget af Vilkaarlighed. Dansk Retsforfølgelse bør fra
først til sidst ligge i danske Hænder. Der bør træffes en Ordning, hvor
efter Tyskerne afleverer Forbryderne til danske Fængsler som tilbagehol—
der samfundsfarlige Forbrydere, indtil dansk Retsforfølgelse kan finde
Sted. Derimod kan Anklagemyndigheden behandle Sager vedrørende Forbryde
re, der er paagrebet og indleveret til Fængslerne af danske Vagtværn m
v. De danske Fængselsmyndigheders Funktion bør naturligvis støttes i
dansk Interesse.
I Forbindelse med dette Spørgsmaal, skal Danmarks Frihedsraad advare mod
en Overdrivelse af den Selvtægt, der i den senere Tid har været bragt i
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Anvendelse. Alle bør bidrage til at hindre, at den udarter. Ved Afleve
ring til danske Fængsler vil Retfærdigheden overfor dem, der benytter
sig af den abnorme Situation, kunne ske Fyldest.

Luftværnene reorganiseres for øjeblikket paa Basis af Kommunernes Med
virken. Der maa naturligvis ikke lægges dette Arbejde eller de CB-Orga
nisationer, som udfører Funktionerne, nogen Hindring i Vejen, Tyverier
af Luftværnsmateriel, CB—Uniformer o.s.v. er ikke udført af vore organi
serede Styrker og maa fordømmes.

Fra flere Sider ønskes en Udtalelse om Frihedsraadets Stilling til Radio
ens Forhold. Man maa præcisere, at den danske Radioledelse og dens Perso
nale arbejder under tysk Tvang. Radioen er et Instrument for den nazisti
ske Propaganda. Alle Danske, der kan klare sig uden Indtægter fra den
tysk-dirigerede Radio, bør nægte deres Medvirken. Forskellen mellem den
frie, demokratiske danske Radio og det nuværende tyske Diktatur bør ikke
udvidskes.

I en Udtalelse af 29/9 44 har Danmarks Frihedsraad advaret mod tyske Pro
vokationer. Denne Advarsel skal gentages. Raadet advarer samtidigt mod at
misbruge det Strejkevaaben, der har vist sig saa effektivt i Modstanden
mod Besættelsesmagten. Hvor Raadet eller dets Lokalkomiteer finder det
nødvendigt at proklamere Strejker, vil det udtrykkeligt blive nævnt,
hvilke Funktioner, der skal undtages. Bortset fra de udtrykkeligt nævnte
Undtagelser skal alle slutte op om Strejken.

6/10 1944
DANMARKS FRIHEDSRAAD.

Jernbanesabotagen har i det sidste Døgn haft et Omfang som aldrig nogen
sinde før. Der er endnu ikke fuld Oversigt, men Jernbanetrafiken i Jyl
land er ganske lammet. Der har ogsaa været Jernbanesabotage paa Fyn. Et
nordgaaende tysk Militær-Eksprestog er blevet sprængt i Luften mellem
Hjordkjær og Rødekro. Det tyske Lokomotiv og de tre første Vogne knustes.
Det vides, at 5 er dræbt, 25 haardt og 15 lettere saaret. Der er tilkaldt
Hjælpetog fra alle Kanter. Paa Aalborg Banegaard er tre Sporskifter i Af
tes blevet ødelagt ved Eksplosioner.

Den tyske Damper flEmdenu som for nogen Tid sænkedes i Odense Havn, las
tet med Landbrugsprodukter, afsejlede i J~ftes, færdigrepareret, med ny
Ladning ombord. Udfor Stige eksploderede en Bombe paa Skibssiden. Tysker
ne skød mod begge Kanalbredder, men saarede ingen (Bomben var tidsind
stillet). Det lykkedes dem at holde Skibet flydende, men det er ilde med
taget og kan ikke sejle. Torsdag Aften eksploderede en Bombe ved Kovsted
Station mellem Hobro og Randers. Der fremkaldtes langvarig Forsinkelse.
Mellem Hjørring og Hæstruo, hvor 5 Skinnelængder sprængtes forleden, blev
to Skinnelængder ødelagt Fredag Morgen mellem Sønderskov og Sindal. Et
Medlem af den tyske Sprængkommando er blevet livsfarligt kvæstet ved De
monteringsarbejde nær Hæstrup.

Under den store Brand i Aarhus i Gaar spærrede Tyskerne Gaden af, idet de
affyrede flere Skud. De ramte bl.a. en Brandmand i det ene Ben og en Til
skuer, Tegner Jens Ravnholm, som stod i sin egen Lejlighed i Hjertensga
de. Han skal være ret haardt saaret.

En Mand, som menes at være Niels A von Vent Rahbek, Kbhv, er under endnu
uopklarede Omstændigheder blevet skudt og dræbt af en Marinevægter i Tøn
dergade. Begivenheden menes at staa i Forbindelse med en Episode ved Ra

diofabriken Torotor, Amerikavej. Her skal en Mand være blevet saaret.
Tyskerne leder efter ham paa alle Københavns Hospitaler i Fornimidag.

-Under en Episode i Aarslev paa Aarhusegrien, hvorunder en tysk Soldat og
en ung Dansker skal være blevet dræbt og en Dansker arresteret, beskød
Tyskerne Gdr Marius Mogensens Gaard, hvor der var Konfirmationsfest. Gæ
sterne blev holdt op og var indespærrede fra 21,30 til Kl 3. Nærmere Om
stændigheder ukendte.

-Det kom i Aftes til Skyderi i Kronprinsessegade. Grosserer K Nielsen,
Adrs. ukendt, søgte Dækning i Opgangen til Nr 59. Han fik et Skud i Laa
ret. Ret ufarligt.

—Der var tysk Razzia efter “Revolvermænd” i Gold digger i Aftes. Resul
tatet ukendt.

Den vilde Jagt efter Tysklandsarbejdere og Arbejdsløse gaar stadigt. I
Aftes afspærrede tysk Militær ved 21 Tiden hele Nyhavn, og alle Restau—
ranterne blev derefter gaaet systematisk igennem. Alle Mænd uden Persons
Anseelse blev slæbt bort i store Biler til nærmere Undersøgelse paa Shell-
huset. Henved 300 menes fanget paa den Maade. En Del vil sikkert blive
løsladt i Dagens Løb, mens Resten sendes paa Arbejde for Tyskerne. I 0—
dense har man ved en ret omfattende Razzia arresteret ca 75 Mænd, Hoved
sageligt fhv Tyskiandsarbejdere.

Anholdt af Gestapo: Grosserer Daell, Kokkedal, Indehaveren af Daells Va
rehus, Lektor ved Landbohøjskolen, Handelsgartner Frode Sørensen, Emdrup
og Carlshøj. (Tyskerne paastaar at have fundet illegalt Benzinlager hos
ham). Den 74 aarige HRS.Fritz Bülow we blevet eftersøgt af Gestapo. Han
flygtede i Underbukser. Der foreligger formentlig Fejltagelse.

De kollektivt anholdte Beboere af Ejendommene 46-48 paa Godthaabsvejen er
for Størstedelen løslady igen. Fru Giese blev dræbt som Stikker, antage
lig, fordi hun under Folkestrejken fra sit Vindue dirigerede en Del An
holdelser og Mishandlinger med Skrig og Raab: Ham derovre med den graa
Hat var osse med! o.s.v. Den saarede Datter hævder nu at kunne udpege
Gerningsmændene til Drabet paa Moderen. Tyskerne har fremsat Trusler om
at sprænge Ejendommene i Luften, men har ikke gjort Alvor af det.
I Tilfælde af alvorlige Episoder i Kbhv, fremfor alt nye St~rejker, bør
“visse Politikere” betragte sig som selvskrevne Gidsler. Dér er truffet
Forberedelser til deres Anholdelse i givet Fald. Det drejer sig om So
cialdemokrater og Konservative.
-Da Rygterne om Razziaen paa Hagemanns Kollegium naaede Nordisk Kollegi
um, troede man, at det var et Rygte. En Ekspedition paa 10 Studenter med
Hall Koch i Spidsen drog derhen, ringede paa, og spurgte, om det var rig
tigt, at der var Razzia. “De kan jo komme ind og se”, lød Svaret, og Hall
Koch fik en Pistol i Maven. Alle maatte indenfor og passere Revy for den
maskerede Person, der dog rystede paa Hovedet. Efter et Par Timers Vente
tid blev alle løsladt.

-I Foss Fjederfabrik paa øresundsvej er ved hold up røvet Fjedre til Ma
skinpistoler, Magasiner etc.

-Nazister har røvet 25,000 Kr fra to af Carl Allers Funktionærer. De var
fire Mand om Kuppet.
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SPECIELT: Hot. Hverken 1-2-3. Duer ikke. Nærmere Besked følger. Hilsen
H plus B.

“Stikkerudvalget” anmoderom Oplysninger vedrørende følgende Personer:
Laboratorieforstander, cand pharm K Selchau, Holmegaardsvej 1, E (Rehabi
literes), -Ingeniør C V Svelmøe, Korsørgade 38, IV - Arthur Volmer Jensen
Korsørgade 38 - Erik Børge Erling Pedersen, Palermovej 4 - Direktør, Ci
vilingeniør H C Møller, den dansk-engelsk-amerikanske Fordfabrik i Køben
havn - Sekretær, cand jur. Hans Heinrich-Petersen, Randersgade 6 - Egon
Petersen, Østerbrogade 93 I - Optiker Herbert Rasmussen.Heklasgade 6 -

Bibliotekar Arne Hansen, Rosenvængets Hovedvej 40 - Fabrikant Harald Ga
de, og Helene Gade, Rantzausgade 22 - P A Nielsen & Cos Eftf. v. P As
bjørn, Skindergade 28 (om Leverancer til Værnemagten) - I C Nørgaard-Jen
sen, Smallegade 4 (dito), Lorentz Petersen i dette Firma (dito), Robert
Jensen, Bradgade 63 (dito) Kontormøbellageret v.M Duelund, Dr Tværgade 9
(dito), Holger Christensen, Jagtvej 111 (dito), Carla Kjær, Sct Hansgade
19 (do), Malersvend Jacobsgaard, Malerværkstedet Stil, Kolding, Malerme
ster Sørensen og Familie, samme Værksted, privat Laasbygade, Kolding,
Journalist Jens Strøm (om Social Raadgivning i Hovedvagtsgade) Direktør
for Bpghuset E W Aaberg, Julie Søeringsvej 6, Sekretær E Panduro Chri
stensen (Rehabiliteres), Ingeniør Neerlow, Hærens Vaabenarsenal, Proku
rist Prieme og Personalechef Stuhr i Daells Varehus (om Stilling til
Strejker), Kullmann, Glostrup, Kaulbach, Emilievej 9 A, Byretsdommer Jør
gen Berthelsen, Ingersvej 24, Charl., Frk Frida Jacobsen, Bogholder i
Buldog, c/o Kiosk Jacobi, Holmbladsgade 3 (Rehabiliteres). Kontorchef
Rasmussen, Bryggeriet Urban, Aalborg (Om Strejker), Postmester Nikolaj
sen, Aalborg (do), R Winkel, Mejevænget 2,St. ty. Fisker Sørensen, Villa
Ternen, Kælderen, Vedbæk Strandvej og Professor Werner og Frue, Aarhus.

En paa en tidligere Liste nævnt Person, Assistent Henning Leisted, Tele
fonselskabet, som antagelig skal rehabiliteres, har haft Besøg af to u
kendte Mænd, der paastod, at de kom fra Frihedsraadet for at skyde ham,
hvis han ikke kunde besvare visse Spørgsmaal tilfredsstillende. Det endte
i en Art Fordragelighed, men hvis det ikke drejer sig om Naziprovokation,
er den Slags aldeles utilstedeligt. Er de paagældende “rigtige”, anmodes
deom at melde sig, “man”vil gerne tale med dem

Politistationen i Nyborg stod tom fra 19.f m til 3.ds. Saa flyttede man
12 Senge ind i den. Byen afventer spændt, hvad de nye Beboere kan finde
paa.

De to Bomber i Kunstbygningen i Aarhus var anbragt i en Tilbygning i Ha
ven, opført af Tyskerne. Det var den, det gik ud over, selve Kunstbygnin
gen tog bogstavelig talt ingen Skade. Derimod ramte Lufttrykket, som om
talt, Genboejendommen, Ny jydske Kjøbstads Creditforening noget rigeligt.

Ødelæggelsen af Brugsforeningernes Isenkrambygning i Aarhus i Forbindel
se med Angreb paa Bilværksted har naturligvis heller ikke været forudset.

Yderligere to Fanger er flygtet fra Frøslev. Tyskerne har hævnet sig paa
de tilbageblevne ved at forbyde dem at modtage Besøg, Post, ekstra Føde-

varer etc.

Flere af Tønder Bys danske Borgere har i Dagene 3-5-ds. modtaget Breve
med følgende Ord, trykt med et Børne-Haandsætteri: “De.Tyske Gestapo vil
fængsle Dem. Flygt.” Senere har flere af dem faaet Opringninger af en
Mand, der foregiver, at ogsaa han har modtaget et Brev. Han vil gerne vi
de, hvad man agter at foretage sig. Kontrolopringninger har vist, at den
ne Person opgiver falsk Navn og Adresse. Aktionen ligner den, Nazisterne
har foretaget i København med falske Advarselsbreve.

Den 3. ds. holdt Tyskerne Gadekampsøvelser i Tønder. Byen blev “angrebet”
ad de tre Indkørselsveje. Der brugtes 37 mm Feltkanoner og løst Krudt.
Folk tog Situationen med Sindsro, skønt Kampene tilsyneladene nærmest gik
udpaa “Nedk~npning af Byens Civilbefolkning”.

Fra Højer Flække berettes den Solstraalehistorie, at Byens eneste Politi
mand, Overbetjent Hartung har fejret 50 Aars Fødselsdag under Jorden. I
Festen deltog den danske Præst, og Byens tyske Borgmester fandt ogsaa Ve
jen med en Gratulation. Borgmesteren maatte paahøre en Lykønskningstale
fra Præsten, mundende ud i ønsket om, at Hartung snart igen maa kunne ar
bejde iden danske Stats Tjeneste.

Da vi ikke mere ser os i Stand til at ekspedere Kirkelig Pressetjeneste,
anniodes enhver, der fortsat ønsker at modtage Pressetjenesten, om at op
give sit Nr. til os, vi skal da give Navn og Adresse til Pressetjenesten,
saa Tilsendelse kan ske direkte. Det samme gælder, hvis man ønsker spe
cielle illegale Blade, som hidtil er kommet via os.

Lillebæltsbroem er blevet udstyret med Wirer, der med 10 m Mellemrum hæn
ger lodret ned til Vandoverfladen, hvor de indbyrdes er forbundet med en
Wire. De er belastet med Sten, saa de kan hænge stramt. I Midterste Bro-
fag er en Gennemsejlingsaabning paa 70 Meter, regnet fra Pille III (den
nordligste). Der findes en lignende Wiresikring her, som hurtigt kan hej
ses ned.

-Det Telefonnumer i Ordrup, der blev angivet som tilh. Sommers Korps,
tilhører et endnu ikke startet privat Korps, som antagelig opgives. Den
forkerte Oplysning er givet dansk Myndighed af et andet Vagtkorps~

-Episoden ved Statsfængslet i Vridsløse viser sig at være l?idt mere ind
viklet end oprindeligt antaget. Der er set fremmede Folk paa Fængslets
Grund.

-Randers Socialdemokrat har interviewet den stedlige, tyske Kommandant~
Nærmere Oplysninger senere.

-Byrettens kriminelle Afdeling tager fat igen. Statsadvokat Trolle og be
skikkede Sagførere er Anklagere, men man behandler kun Sager, der er gen
nemført fra først til sidst af dansk Myndighed.

-Købmagergade var spærret i Aftes, og alle Passanter visiteredes.

-Slagter Rasmussen, Halmtorvet 42, saaredes i Aftes i Ryggen af Bajonet
stik efter Skænderi med tysk Soldat paa Raadhuspladsen.

-I Næstved er Dansk Jernvareindustris Hesteskofabrik ved Havnen i Næstved
blevet ødelagt ved Bombeeksplosion Fredag.

Visitationerne ved Storebæltefærgerne er i øjeblikket
stillede. Tyskerne vil kun se “Ausweis”, og da faa af
det være ret besværligt, idet ikke alle Rejsende ved,

praktisk talt ind
dem kan Dansk, kan
hvad Ausweis er.
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-2 Barneplejersker paa Børnehjemmet Søkyst ved Holbæk er anholdt af Ge- BRITISKE KRIGSKORRESPONDENTER har i Estland, ved Kruga Syd for Tallinn,
stapo. set Resterne af ca 3000 Fanger, som SS har likvideret før Tilbagetoget.

-Annonce i jydsk Blad: Frisør (helst Folketysker) søges af Værnemagten Hundreder var dræbt paa den Maade, at de blev skudt ned ovenpaa et Lag
til en selvstændig Stilling med Salg af kosmetiske Artikler i Midtjyl- Tømmer, derpaa dækket med Tømmer og et nyt Lag Lig etc. hvorefter det he
land. Billet mrk. le brændte. Det kan ses, at mange har været levende, da Flammerne naaededem. SLUT.
VESTFRONTEN: Det er lykkedes de engelske Tropper at skabe nyt Brohovede
hinsides Floden ved Arnhem. Tyskerne har uden Virkning gennemført meget
kraftige Modangreb. Ved Schelde kæmper Tyskerne mod Vand og Ild. Englæn
derne er gaaet over Leopold Kanalen, men møder kraftig Modstand. De tru
er Breda og Tiliburg. Langs hele den hollandske Grænse har Tyskerne Mod-
angreb i Gang, sine Steder med Fremgang. Mellem Aachen og Geilenkirchen
søger de at tilbageerobre Beckendorf, men de synes allerede slaaet.
ØSTFRONTEN: Russerne er brudt igennem ved Schaulenz. Tyskerne har til
kaldt store Forstærkninger. Riga er saa godt som afskaaret ad Søvejen nu,
idet Russerne trænger frarn paa Øsel, som behersker Søvejen. Tyskerne
presses sammen midt paa Øen. Ved Narev er Russerne atter i Aktivitet.
SYDØSTFRONTEN: Tyskerne kalder Forstærkninger til Belgrad uden Udsigt til
Held. Sovjetpanser skyder allerede fra Floden mod Byen og mod tyske Hur
tigbaade, der har kæmpet sig op af Donau fra Galatz. I selve Byen slaas
Tyskere og Partisaner. I Grækenland fortsættes Befrielsesaktionen. De
allierede Tropper behersker Korinthkanalens Indløb. Tyskerne naaede ikke
at sprænge hverken Havn eller Flyveplads i Patras. I Ungarn er Regerin
gen traadt tilbage, der første Tegn paa Frafaldet. Krisen er opstaaet o
ver Spørgsmaalet om Troskab overfor Tremagtspagten. I det sydøstligeHjør
ne trænger Russerne ind i selve Ungarn
LUFTKRIGEN: Det sidste Døgn har bragt Krigens hidtil haardeste Luftangreb
paa Tyskland. I Nat er Dortmund, Bremen og Berlin blevet angrebet-Berlin
for 3.Gang i eet Døgn. Under Dagangreb ramte Amerikanerne i Berlin to
store Fabriker til Fremstilling af Panservogne, i Hamburg Tyskiands stør
ste Olieraffinaderi, to store Flyvemaskinefabriker og to Fabriker til
Fremstilling af syntetisk Benzin. Luftangrebet mod SaarbrUcken havde me
get store Virkninger. Først ødelagdes Jernbaneanlæget, derefter fik sel
ve Byen Brandboniber og svære Brandbomber. Der udbrød Fladebrande, som ik
ke kan bekæmpes, da store Dele af Brandvæsenets Personale er udkommande
ret til Skansearbejde. De Allierede anvender nu ny Taktik. i Stedet for
koncentrerede Tusindmaskiners Angreb angriber man flere Maal, saa der næ
sten hele Døgnet rundt er Angreb paa en tysk By.
RATIONERINGEN: Alle Personer over 10 Aar i Tyskland vil fra lO.Oktober
faa deres Fedtrationsat ned med en Fjerdedel, nemlig med 250 g. Noget af
det erstattes med Kød, saalænge man kan foretage de omfattende Slagtnin
ger, som Mangelen paa Foder bevirker. Alle Tildelinger af Spiseolie stand
ses.
SÆRMELDING: Hilsen til Anton, Ingolf, Alfred, Henning, Lucas, Alma, Hil
da og Isak.
FARVEL:. l.Legationssekretær i det tyske Gesandtskab i Stockholm har med
delt de svenske Myndigheder, at han ikke mere repræsenterer Nazisterne
BELGIEN: Alle belgiske Modstandsbevægelser har erklæret sig indforstaaet
med, at deres Vaaben afleveres til Myndighederne. Den ny belgiske Hær vil
blive dannet fortrinsvis af Medlemmer fra Modstandsbevægelsens Grupper.
ØSTRIG: Gestapo har foretaget en lang Række Arrestationer, bl.a. af Pro
fessorer ved Wiens Universitet. Fangerne føres til Tyskland. Udenlandske
Arbejdere mishandles. 12 er blevet skudt, fordi de aflyttede udenlandsk
Radio.
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-Som Offentligheden antagelig straks er blevet klar over, er Togatten
tatet mod Jyllandsekspressen ved Hobro tysk Hævn for Attentatet paa Miii
tærtoget ved Hjordkjær. Ekspiosionen ved Hobro skete paa samme Tidspunkt
som Eksplosionen ved Hjordkjær. Bomberne, hvoraf den ene ikke eksplodere
de, laa, som ved Togattentatet ved Lillerød inde i Waggonerne og ikke paa
Jernbanelinien. Tyskerne lægger ikke Skjul paa, at det drejer sig om en
Repressalie~ Blandt de lettere saarede er en 4 Aars Dreng, Poul Hoffmann,
som siger, at han rejste alene. Han er fra Kbhv.

-I Meddelelsen om Fundet af Dele af et Kvindelig forskellige Stederi
Kbhv. mangler den ikke uvigtige Oplysning, at den Papæske, hvori Kvindens
afhuggede Hovede har ligget, var mærket “Henko, DUsseldorf”. Man mener,
det drejer sig om et privat tysk Mord, muligt Lystmord, men en “Chock
Aktion” fra Gestapo maa ikke helt udelukkes.

-Gestapo har foretaget eller ladet foretage to Repressaliemord i Aalborg
efter Drabet paa Stikkeren Mikkelsen. En ukendt Mand har i “Den lille Bu
tik” i Alagde Kl. 15 Lørdag med flere Skud dræbt den 37 aarige Kommis
Christian Andersen, Helgolandsgade 3, antagelig i den Tro, at det var
Forretningens Indehaver, den tidligere K U Formand Jens Bech, han ramte.
Bech har siddet i Horserød. Fru og Frk Bech var i Butiken, da Mordet ske
te. Morderen var dækket af en Mand, som’ ventede udenfor. Andersen efter
lader Hustru og to Børn. Det næste Clearingmord var endnu tydeligere. Of
feret var den tidligere Chef for nørrejydske Spejderdivision, Læge Ri
chard Raetzel, en kendt yngre Læge. Man vil erindre, at Spejderborgen i
Aalborg fornylig schalburgteredes. Raetzel havde Gæster Lørdag Aften. De
gik tidligt. Nede paa Gaden blev de holdt op af Revolvermænd, som spurg
te efter Raetzel, og som derefter lod dem gaa. De skyndte sig alle til
Telefonen, men kom forsent. Raetzel var pr.Telefon blevet kaldt til “et
alvorligt Tilfælde i Valdemarsgade”, fanget og slæbt hen til Gadekrydset
Rosenlundsgade-Aagade, hvor Mikkelsen forleden blev dræbt. Her blev han
“henrettet” paa nøjagtigt den Plet paa Kørebanen, hvor Mikkelsen faldt.
Beboere smykkede i Gaar Stedet med Kranse og Blomster. Lægen blev fundet
dræbt med sin Instrumenttaske ved Siden af sig. Han var ramt af tre Kug
ler i højre Ansigtshalvdel omkring øjet. Raetzel, som blev 36 Aar, efter
lader Hustru og et Barn.

-Et Drabsforsøg, hvis Karakter endnu ikke er klarlagt, har i Aftes fun
det Sted i Ejendommen ved Dammen 2 i Bagsværd. Her blev Skr~der Otto Vagn
Hansen ramt af fire Skud i Mave, Bryst og Hænder. Til Ambul~ncefolkene
forklarede han, at en Mand havde ringet paa og bedt om at tale med ham.
Da han gik foran ind i Stuen, lukkede Manden endnu tre Mænd ind, og da
Hansen vendte sig, stod de alle fire med hvide Tørklæder for Underansig
terne. Uden at sige noget skød de.

-Lørdag Aften ved 21 Tiden fandt man i Vallensbæk en haardtsaaret Mand,
som døde paa Diakonissestiftelsen kort efter-Det var den 64 —arige Stik
ker og SS Mand, Gartner Poul Brinch, Gi Køgevej 891. Alle nærmere Omstæn
digh~der ukendte.

-Lørdag Aften kom Folketingsmand, fhv Minister HRS Henning Hasle gaaen—
de i Rosenvænget paa Vej til sit Hjem. Klokken var lidt over 18. Nær
“Knækket” i Alleen holdt en lille Bil. En Mand steg ud og gik over Gaden
imod Hasle. Paa kort Afstand trak han Pistol og aabnede Ild. Hasle flyg
tede og slap uskadt. Det vil erindres, at det tidligere er forsøgt at
dræbe Hasles Kompagnon, LRS Poul Hjermind. Hasle sad i Horserød i sin
Tid.
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-Det landskendte Provinsblad “Demokraten” har i Nat faaet sin Bygning
ved Hovedbanegaarden i Aarhus schalburgteret og ødelagt. Fra Hovedbane
gaardens Terræn, der bevogtes af tyske Soldater, er der kastet en Bombe
ind gennem et Vindue til Trykkeriet. Eksplosionen var den kraftigste,
Aarhus har oplevet siden Ammunitionsskibets Eksplosion. Den moderne Be
tonbygning led alvorlig Skade. Akcidenstrykkeriet og en Del Sættemaski
ner ødelagdes, Stereotypien er beskadiget. Papirlageret ødelagdes af
Vand. Ingen saaredes, da Bygningen altid staar tom Søndag Nat. En Brand-
man kvæstedes under Slukningsarbejdet under en styrtende Mur.

—I Nat er der forøvet Attentat imod Bladet “Dannevirke” i Haderslev. Der
er kastet en Bombe ind i Bladets moderne Ekspeditionslokale. Der anrette
des her og i Redaktionen ødelæggelser for 75,000 Kr. Da Trykkeriet er u
skadt, kan Bladet fortsat udkomme. Gerningsmændene maa søges samme Sted
som Gerningsmændene til Schalburgtagen imod Hundevadts Stormagasin.

—Statsøvelsesskolen i Ranum blev sprængt i Luften Natten til Søndag.
Bomben var anbragt midt i Bygningen, kun Gavlene overlevede Eksplosionen.
Statsøvelsesskolen, der tidligere har været beslaglagt af Tyskerne, an
vendtes som Seminarium, indtil det ny Seminarium for en halv Snes Aar si
den blev færdigt, og Bygningen var nu atter Seminarium. Det vil erindres,
at Ranum Seminarium i sin Tid lukkede som Protest imod Arrestationer
blandt Eleverne.

-Beboerne fra den Ejendom paa Godthaabsvej, i hvilken Stikkeren Fru Gie
se likvideredes, er alle løsladt. De har faaet en særdeles brutal Behand
ling og fik Besked paa, at de sammen med deres Hustruer og Børn vil blive
sendt til Tyskland, hvis der sker mere i Ejendommen. Derefter vil Bygnin
gen - tre Opgange - blive sprængt i Luften.

Københavnske Virksomheder, som arbejder for Tyskerne, har faaet Besked
om, at deres Arbejdere i Tilfælde af Strejke vil blive afhente paa Bopæ
len og sendt til Koncentrationslejr. Lister over Arbejderes og Funktionæ
rers Bopæl er forlangt udleveret. Det er meddelt Ledelsen, at den i Til
fælde af Sabotage vil blive arresteret og tvunget til at udpege de skyl
dige.

-Ideen men at lade fangne Sabotører medfølge som Gidsler i tyske Miii
tærtog er udkastet af Pancke. Det er underforstaaet, at Fangerne skal
skydes, hvis de overlever et eventuelt Attentat. Ideen er ikke praktise
ret i noget andet besat Land tidligere.

-Det kan i al Stilfærdighed og Fortrolighed meddeles Pressen, at den vil
blive behandlet “paa Linie med Politikerne” i Tilfælde af Gidseltagning
etc. herhjemme.

Natten til Lørdag har Gestapo i Nykøbing M anholdt Tandlæge Henning Pe
tersen, Bogbinder Gylden Houmann og en Politibetjent, hvis Navn opgives
som Nielsen. Tandlægen boede i en Ejendom, der kaldes Strygejernet. Den
blev omringet. Petersen forsvarede sig med en Maskinpistol, og Tyskerne
maatte bruge Haandgranater, før de fik fanget ham.

-Gestapo har stormet Landmandsbankens Bygning paa Torvet i Esbjerg ef
ter at have beskudt den. De fangede Bankdirektør Hansen, Revisor Hansen
og en Mand, som boede hos ham-I Haderslev Banks Bygning, hvor der er fle
re Lejligheder, har Gestapo arresteret to unge Mænd, Navne ønskes endnu
ikke oplyst - Det tyske Politi har foretaget en Række Anholdelser i Søn
derborg: Kordegn Petersen, Forfatteren, Læge Gregers Jensen fra Augusten—

borg, Pastor N J Madsen, Formanden for Sønderjydsk Idrætsforening i Søn
derborg Amt, Lærer Carl Petersen, Huhoit, Forstanderinde Frk Johanne Has
sel, Als Husholdningsskole, og Gdr Peter Hell, Lambjerg. Gestapo foretog
Ransagning hos Politimester Sundorph og Politifuldmægtig Dueholm, men in
gen af dem var hjemme. I Aabenraa er Overlæge Vollesen anholdt. I Frede
ricia har Gestapo arresteret Shippingman Gregers Thejl, Kommis Holger
Ganbriis, Lærer Kai Sommer, og Kontorist Laust Jørgen Lund fra Nordiske
Landes Bogforlag. I Holstebro er anholdt Købmand Colstrup, en Lærling og
en ung Mand fra Maabjerg. I Holbæk er arresteret Kusk Andreasen, Fyrbø
der Frede P Jensen og Fyrbøder H Petersen (tidl. Kasernen), samt tre end
nu ukendte Mænd. De 10 Lærlinge, som blev ført til København, sigtet for
Rudeknusninger, ventes løsladt i Morgen.

Antallet af Voldtægtstiifæide stiger uophørligt. Rygtet nævner et halvt
Hundrede alene i København Fredag Nat~ Mange er der i hvert Fald. Der er
autentiske Eksempler paa, at hele Selskaber er blevet overfaldet af be
væbnede tyske Soldater, som holder alle op, udvælger sig Kvinder og slæ
ber dem bort, mens Resten af Selskabet holdes under Bevogtning. I Thisted
er en 17 aarig Pige paa aaben Gade blevet overfaldet af 5 tyske Soldater,
der i et Anlæg i Nærheden alle voldtog hende. Hun er indlagt paa Sygehu
set. Ved 23 Tiden samme Aften blev en 23 aarig ung Pige voldtaget af en
Marinesoldat i en Gade i Thisteds Udkant. Begge de unge Piger var uberyg
tede. Kvinder kan overhovedet ikke mere færdes paa Gaden efter Mørkets
Frembrud i nogen tysk besat By i Danmark uden at risikere enhver Form for
Forulempelse. Der er ikke mere Disciplin mellem de tyske Soldater, der
gør, hvad der passer dem - og faar Lov til det.

Tyskerne trækker i betydeligt Omfang Jernbanemateriei fra Danmark, uan
set det gode Forhold til Generaldirektør Knutzen. Der er givet Ordre til.
at Jernbanevogne, som fra Tyskland kommer hertil, uopholdeligt skal sen
des tilbage.

-Under en Forhandling om Tilladelse til at afholde Gudstjeneste for de
Internerede i Frøslevlejren blev dette strikte afvist. Vi gør ikke For
dring paa at være Kristne lød det tyske Svar. Trods Forbud afholdes
Gudstjeneste og Andagter i Lejren. Behandlingen er blevet langt. strenge—
re. Fanger, som deporteres, fratages alt Tøj undtagen det ~nødtørftigste.
De maa saaledes vælge mellem Skjorte og Uldtrøje. Begge Dele tillades ik
ke~ Grænsegendarmerne maatte af med hele Uniformen undtag~n Bukserne, da
de ankom. Paa Grund af den sidste Tids Flugt-Episoder er hele Legitima
tionskontrollen omkring Padborg skærpet.

-Efter et Sammenstød med Danskere paa Gaden i Esbjerg nedskød en tysk
Soldat Lørdag Aften tre Kvinder. Han saarede den 25 aarige Grethe Balle—
gaard Petersen, Allegade 8, Vejen, alvorligt, idet Kuglen knuste hendes
venstre Fod og derefter richotterede op i højre Læg. Den 19 aarige Edith
Andersen, Datter af Læge S A Andersen, Havnegade 71, Esbjerg, saaredes
ufarligt i Ryggen, mens Frk Inga Harreby Knudsen, Kronprinsensgade, slap
med et Strejfskud.

-Da en kendt Haderslev—Værnemager Smedemester Holst forleden ikke stop
pede paa tysk Tilraab i Storegade, blev han beskudt af Gendarmer. Han
reddede sig dog i Sikkerhed. Byen smiler.

-Følgende Biler kører for Tyskerne ved Skrydstrup Flyveplads: D.Nr.
l52l-l086-2585-256O-26l3-2898-2595-2988-236l-784-436~-529-lO5l. M Nr
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11381 N.Nr.1561-2207-1886- lE Nr 2485-1110-709-2057-3402-2066-5500-2706—
Z Nr: 926 og 9514, Y Nr 4700-1817-13038-13475-og 4232.
Ejerne bør fratages Køretilladelserne efter Krigen.

SÆRMELDING: hilsen til Gotfred, Anders, Ib, Ragna, Lars, Sofus, Søren,
Olga, Lydia, Nora, Louise, Harry, Arthur, Henriette, Emma, Marie, Egon,
Torben, Annelise, Herluf, Magdalene og Albert — Hilsen til Margaret og
Hilsen til Veksellereren fra Benjamin.

- 20 tyske Censurpiger er rykket ind paa Askovhus Væveskole i Sønder
borg. Tyskerne har desuden beslaglagt Odd Fellowlogen og Slottets øst—
fløj med Teknisk Skole.
-Affæren med det forsvundne Sygeplejerskekartotek behøver ikke at for-

urolige Sygeplejerskerne.

—For nogle Dage siden udkom første Numer af et illegalt Blad i Struer.
(det har en forkert Udhængning af en ung Mand, som har afsonet Fængsels
straf i Tyskland). Bladet har ophidset den stedlige Kommandant i den Grad,
at han overfor Borgmesteren i Struer har erklæret, at næste Numers Udsen
delse vil betyde, at der bliver skudt i Struer: I Anledning af nogle for
svundne tyske Skilte har han erklæret, at det er Sabotage, og at Byen vil
blive gjort økonomisk ansvarlig. Struer Byraad har derefter rettet ind
trængende Advarsel til Byens Borgere om at “afholde sig fra Handlinger,
der kan faa de alleralvorligste Følger for Byens Borgere og komme til at
ramme uskyldige”.

—Olga Eggers, der stadigt gaar uantastet omkring, har erklæret, at ,Dan
mark nu befinder sig i den Situation, Landet fortjener. Hun er. udset til
Kultusminister i et Statsraad, som Popp Madsen vil danne. Det er dog end
nu ikke sket~

-Den ved Tøndergade dræbte Dansker hed Niels A van Wandt (ikke Vent)
Rahbek. Han var Lærer og boede Toldbodvej 34 St. Tyskerne erklærer, at
han havde Lommerne fulde af Haandgranater.

- Der advares imod Max Nielsen, Mørdrupvej 2, Snekkersten. Han opsøger
Familier, som har paarørende blandt Flygtninge i Sverige, siger, at han
arbejder for Frihedsraadet og tilbyder at besørge Breve. Stikkér

-Fra Aarhus meddeles, at Stiig Hansen lever i bedste velgaaende og lige
har været i Byen i 14 Dage. Valdemar Hansen, med hvem et Randersblad for-
vekslede ham efter Drabet i Hadsten, var kendt som Sadist. Han har gjort
den tyske Arrest i Aarhus særligt berygtet ved en speciel Tortur, som
kaldtes “Turen paa Loftet”, og som ikke nærmere skal beskrives

—Den Mand, som myrdede Repræsentant Alfred Møller i Aarhus, var Maler
Harry Alexander Emil Eriksen, f. 9. Juni 1905 i Horserød, Vaneforbryder,
tidligere SS-Mand, nu Marinevægter paa Tirstrup Flyveplads. Han dræbte
Alfred Møller, fordi denne vilde hindre ham i at mishandle en invalid
Bogbinder, Møller, Skolegade 7. Efter Mordet gik han over til Rømerkælde—
ren skraat overfor Mordstedet, et berygtet Nazitilholdssted, hvis Værtin
de, Fru Carl Hansen, er Feldniadras for Marinere. Her fandt det tyske Feld
gendarmeri ham. Han er senere set paa fri Fod.

-Efter at have været lukket i 14 Dage har “Horsens Avis” faaet Lov at
udkomme igen. Redaktør K J Holm er ført til Frøslev.

-Forhandlingerne med de internerede Kriminalpolitifolk paa Politigaar
den er nu afsluttet med negativt Resultat. Tyskerne tilbød, mod Samarbej

de, Frigivelse af alt dansk Kriminalpoliti i Tyskland. Der blev svaret
blankt Nej. De interneredes Fremtidsskæbne er nu usikker. Det regulære
tyske Politi i Gestapo er udpræget ilde tilpas, og enkelte af dem gør alt
for, at deres “Kolleger” i det danske Politi skal befinde sig saa godt
som muligt paa Politigaarden. En af Politimændene har til en Danskersagt:
Ja, jeg ved godt, jeg ikke slipper levende ud af denne Bygning. Alt paa
Politigaarden er i utrolig Forvirring, og der forøves meget Hærværk mod
Bygningens Kostbarheder (der findes Malerier, udlaant af Musæerne, paa
flere Kontorer). Politiinspektør Mellerups specielt fornemme Mahogniskri—
vebord er saaledes skrammet af Schalburgfolks Støvlehæle. Tyskerne kan
ikke hitte ud af Kartotekerne: Bl.a. reproducerer de Billeder af Folk,
wom er i Sverige. Hammeken hævdes nu at befinde sig paa Politigaarden og
at have Rang som Politiinspektør.

-Luftværnet vil gerne gense nogle Telefoner, der er fjernet fra Di
striktskommando A i Dronningens Tværgade.

-Det dementeres i Melding fra Odense, at Sukkerkogeriet skulde være be
sat og større Kvanta Sukker beslaglagt.

-Tyskerne, der har taget hele K F U M Bygningen paa Klosterbakken i 0-
dense, har nu ogsaa taget K F U Ms stqre Fodboldbane ved Kildemosevej.
Tyskerne driver Sport paa Pladsen og stjæler, hvad der er af Frugt i Ha
verne omkring den.
-Det omtalte Interview med den tyske Kommandant, foretaget af Randers

Socialdemokrat, viser sig at være Gengivelse af Udtalelser, som Komman
danten har fremsat paa et Pressemøde, han havde sammenkaldt til i Anled
ning af, at en ung Pige, Esther Jensen, er blevet skudt gennem begge Ben
ved Knæene. Forsaavidt er det korrekt, omend den Slags Pressemøder burde
undgaas. Bladet tilføjer imidlertid, at dets Medarbejder under “Samtalen
med Kommandanten” har spurgt om, hvordan det gik Politiet, idet det i Ra
dioen var meddelt, at Funktionerne vilde blive genoptaget Torsdag (øjen
synlig Misforstaaelse af Meddelelsen om Politikontorernes Genaabning).
Kommandanten svarede, at Politimester Stavnstrup havde faaet Meddelelse
om, at han kunde genindtræde, men dette havde Politimesteren ikke ønsket,
før han havde konfereret med Stiftamtmanden i Silkeborg

Passagerer, som har passeret Sabotagestedet ved Hjordkjær, meddeler, at
Banestrækningen er blokeret i een Kilometers Længde. Saa l~ngt maa Passa
gererne gaa, naar de udveksles paa Ulykkesstedet. Tyskerne~affyrer Ma
skingeværsalve, naar man stiger ud af Toget-for at skræmme. Langs Linien
er placeret flere Maskingeværer, sigtende mod Passagererne. Der tælles 24
væltede Vogne paa Strækningen. Iagttageren saa 7 tyske Kister blive ført
bort, men fik det bestemte Indtryk, at der var mere end eet Lig i hver
Kiste. Der ligger tyske saarede paa Hospitalerne i 3 sønderjyske Byer.
Borttransporten varede flere Timer. Tyske Rygter om, at Toget var Ambu
lancetog, er urigtigt. Det tyske Politi har anholdt tre uskyldige Jern
banemænd, som sigtes for Sabotagen. Deres Liv er i overhængende Fare.

Om de tre Eksplosioner i Aalborg meddeles, at den første Bombe sprang
under et Rangertræk fra Fjerritslevtoget. Man opdagede derefter endnu en
Bombe, som sprang, før den kunde demonteres. I Mellemtiden sprang en Bom
be i et Sporskifte et andet Sted paa Pladsen. Ekspressen sydfra holdt i
Skanderborg til Kl 1 Nat, indtil Linien var efterset. De Passagerer, som
kun skulde til Aalborg, gik ind til Byen.
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Søndag Eftermiddag skete Eksplosion i ti tyske Waggoner paa Aalborg Sta
tion. Natten til Søndag sprængtes 5 Skinnelængder og et Sporskifte paa
Varde Station. Eksplosioner paa Linierne nær Aarhus og mellem Padborg og
Faarhus medførte store Forsinkelser. Ved Attentatet mod Eksprestoget blo
kerede Tyskerne Linien for deres egne Transporter hele Søndag Aften.

Lørdag Morgen skete der to Eksplosioner mellem Gredstedbro og Hviding.
Transporten af Post skete med Bil, og der var langvarig Trafikspærring.

Foruden de meget omtalte Eksplosioner i Autocompagniet paa Vesterbros
Torv i Aarhus, skete der Torsdag Eksplosion udenfor Porten til Skovgaard-
Jensens Autolakereri, Blichersvej 62, Aabyhøj. Ret ringe Skade. Lørdag
Aften sprang en Bombe i Nørgaard-Kjeldsens Autoværksted i Aarhus. Lige
ledes ret ringe Skade. I Autoconipagniet ødelagdes talrige tyske Vogne,
mens det meste af Stats-Gummilageret blev reddet.

Paa Christiansborg har 7 ganske unge Mænd i Kedeldragter Lørdag Morgen
holdt Slotsvagterne ved Kongeporten i Prins Jørgens Gaard, Christians
borg, op og taget deres Knipler, Gaspistoler, Patroner og en halv Snes
Hjælme etc.

Tyskerne stormede i Torsdags K F U Ms Pensionat i Søren Møllersgade i
Randers. Ingen maatte komme ind, og ingen ud. Alt undersøgtes, og under
Razziaen klistredes Vinduerne til, saa intet kunde smugles ud. Bygningen
var besat til Kl 20 Aften. Det meddeltes, at Bygningen skulde rømmes in
den Lørdag Kl 17,00, og at hverken Møbler, Service eller Lagner etc, maat
te fjernes. Pensionærernes private Ejendele blev nøje undersøgt, før de
fik Lov at hente dem.

-Det forlyder, at Max Pelving p.t. kalder sig Kattrup Larsen.

-Den omtalte Anholdte fra Rold Skov, Skovfoged Knud Nielsen, Nørrelund,
er overført til Frøslev. Han er, hvad Gestapo ved, en Broder til den mis-
handlede og senere henrettede “John”.

Borgmestrene har afvist at paatage sig Politikontorsarbejde, men Amterne
vil aabne Lokaler i hver By. Der vil blive givet Tilladelse til Vagtv~ern
i alle Byer over 2000 Indbyggere. I Tilfælde af alvorlige Forbrydelser,
skal Forbryderne afleveres direkte til Arresterne. Vagtværnene har samme
Anholdelsesret som alle andre Borgere, men ikke mere. Paa Landet skal op
rettes Korps i Tilknytning til Brandkorpsene. Rigsadvokaten har forhand
let med Justitsministeriet, Præsidenterne for Højesteret, Østre Landsret,
Sø- og Handelsretten og Kbhs. Byret og har derefter meddelt Statsadvoka
terne, at Straffesager, og især Ankesager, som kan fremmes uden yderlige
re politimæssig Behandling, skal gennemføres paa sædvanlig Maade, hvis
man kan faa de Tiltalte og Vidnerne til at møde. Man skal søge alle poli
timæssigt færdigbehandlede Sager fremmet. Udenrigsministeriet skal hjælpe
til med at faa Akter udleveret fra besatte Kontorer. Statsadvokaturernes
Personale eller en beskikket Sagfører skal møde som Anklagere. Sager mod
Personer, der gribes af de kommunale Vagtværn, skal søges gennemført ved
Underretterne, hvis det er muligt uden yderligere politimæssig Undersø
gelse. (Tyve, grebet paa fersk Gerning f.Eks.). Lader det sig ikke gøre,
maa Behandling af Sagen udsættes, hvilket evt, kan medføre forlænget
Fængslingsfrist. Afleveres en Person til dansk Arrest, enten direkte fra
tysk Politi eller via Vagtværn, bør der ske Fremstilling i Grundlovsfor
hør paa sædvanlig Maade, saaledes, at der ved Afhøringen, og alene gen
nem denne, søges tilvejebragt tilstrækkeligt Grundlag til Sagens videre

Behandling ved Forundersøgelse inden Retten eller evt, til Rejsning af
Tiltale. Kan man ikke paa den Maade daa fornødent Fængslingsgrundlag,
skal den paagældende straks løslades. (Rigsadvokaten anerkender altsaa
intet Bevismateriale fra det tyske “Politi”).

-Fangerne i Frøslev er særligt interesseret i at faa Hovedtøj, Vanter
og Tændstikker.

-Det oplyses fra tysk Kilde,~ at de Soldater, som syngende marcherede mod
Odense Politistation og derpaa aabnede Ild, havde faaet at vide, at de
skulde k~npe med 200 sværtbevæbnede Politimænd. Der var som bekendteen,
som de dræbte.

Det meddeles fra Odense, at den tyske Damper “Emden” alligevel kunde sej
le videre, idet den slap med en Bule i Skibssiden. Sabotagen viser sig at
være foregaaet paa den Maade, at bevæbnede Mænd besatte Færgestedet ved
Stige, drev Personalet bort og gik ud med Baaden, der hales over ved Tov.
De anbragte magnetisk Mine paa Skibets Kurs i Sejlløbet~

-En Odenseaner, Grosserer Busk Rasmussen, er blevet arresteret af Gesta
po. Han blev lokket i en Fælde, idet han, deri nogen Tid har været bort
rejst, ringede til en Bekendt, i hvis Lejlighed Gestapo kom. En Gestapo—
man bad ham komme med det samme, og han gik i Fælden.

-Paa Hjørnet af Platanvej og Læssøegade, det Sted, hvor Harry Christian
sen blev dræbt som Stikker, har Gestapo foretaget Anholdelse af en ukendt
Mand.

-300 tyske Soldater er med Pik og Pak rejst fra Skanderborg. Der er al
lerede kommet delvis Afløsning. De nye Tropper kommer efter sigende fra
Warszawafronten~ Den ny General paa Sølund er kommet, men har er endnu
ikke identificeret. Der er paany sat Fart i Befæstningsarbejdet, og man
kører med Jern i lange Baner.

-En tysk Soldat, der skulde til Fronten med de 300 Mand fra Skanderborg,
foretrak Døden. Han begik Selvmord paa et Værelse hos Barbermester Peter
Sørensen, Adelgade, efter at have skudt sin Kæreste, en 25 aarig Pige,
som arbejdede paa Sølund. Hendes Tilstand er haabløs.

-I Anledning af den tidligere omtalte Kartoffelsag i Skanderborg (mod
Slagteridirektør E Høeberg, der har leveret Kartofler til den tyske Kan
tine) er der nu til samtlige Bestyrelsesmedlemmer og Andel~havere udsendt
Skrivelse med Krav om Direktørens øjeblikkelige Fratræden. ~En af dem er
undertegnet Danmarks Frihedsraads Lokalkomite. Direktøren hævder, at han
ikke har solgt til Værnemagten, men til den danske Kantinevært, der er
fra Aarhus, og som er en god Kunde for Slagteriet (saa god, at Byens eg
ne Borgere maa staa i Kø for at faa en Smule med). At Sølund er tysk
Fæstning og Kantinen beregnet til Arbejdere i tysk Tjeneste og til tyske
Soldater, ser Direktøren stort paa. Sagen kan betragtes som en Prøvesten
paa Landboernes Indstilling. Afskediges Direktøren ikke, viser det, at
der endnu mangler megen Forstaaelse af den nationale Kamp.

-Søndag Vajede et Sovjetflag over Statens Museum for Kunst. Brandvæsnet
hentede det ned, og Tyskerne har senere hentet det paa Brandstationen.

-Arrestforvarer Lichtenstein og en Del Hjælpere har i Aabenraa fanget
en Mand, der kom paa et Sted, som var nævnt i et Pengeafpresningsbrev til
Købmand og Raadmand Peter Jessen, og paa det Tidspunkt, Pengeafpresseren
havde fastsat. Arrestforvareren udarbejdede Rapport og mødte senere som
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Anklager i Sagen. Dommeren lod Arrestanten skrive Truselsbrevet efter
Diktat, og han præsterede nøjagtigt de samme Stavefeji, som Pengeafpres
ningsbrevet viste. Han blev saa fængslet og skal for Domsmandsret.

—Fire tyske Marinesoldater har i Esbjerg Lørdag Aften knust Ruden til
Urmager Karl Brøndbergs Butik, Klerkegade 16, og røvet Værdisagerne. De
tre af dem blev forfulgt og udpeget for tysk Politi, den fjerde undsiap.
De kan alle ventes løsladt orngaaende.

—SPECIELT: 337 kan blot sende Brevene til os. Tak for 30.

TYSKLAND: En Dansker, som lige er vendt hjem fra Tyskland, fortæller, at
Stemningen i Hamburg er meget dyster. Der regnes almindeligt med tilta
gende allierede Luftangreb som Forberedelse til videregaaende Operationer
ved Elbmundingen og i Sydholsten med Kielsekanalen. To Trediedele af Ham
burg ligger i Ruiner. Af Kiel er kun een Trediedel tilbage. I begge Byer
er de sanitære Forhold meget slette. Epidemier vil have den bedst tænke
lige Jordbund for hastig Udbredelse. Der gør sig følelig Mangel paa Læger
og Sygeplejersker gældende her som overalt i Tyskland. Havnen er øde, Fa
brikerne ligger hen af Mangel paa Maski.ner, Raastoffer og Kul. Den jævne
Befolkning i Hamburg lider Nød, mere af Mangel paa Klæder, ordentlige Bo
liger og Varme end paa Grund af Sult. Saa ejendommeligt det kan lyde, saa
nærer Hamburgerne en vis Beundring for de fjendtlige Flyvere. Aarsagen
hertil er, at de efterhaanden har opnaaet en saa høj Grad af Træfsikker
hed, at det nu er meget sjældent, at deres Bomber rammer udenfor de til—
sigtede Maal: Havneanlæg og Fabriker samt Kommunikationsmidler. Ikke blot
Beboelseshuse, men Kirker, Skoler og andre offentlige Bygninger skaanes,
selv om de ligger i umiddelbar Nærhed af militære Maal. Hamburgerne pro
testerer derfor nu mod Propagandaens Cliche om Terrorangreb. Ogsaa Cli
cheen om Folkekrigen paa Liv og Død er bundfalsk. Befolkningen taler med
stedse større Aabenhed om Nazikrigen i den Forstand, at det er Nazister
nes Krig og kun deres, det er dem og dem alene, som vil kæmpe videre for
at forlænge deres Magtudøvelse i et dødtræt og udpint Folk, som kun har
eet Ønske og eet Haab: Fred, Fred og atter Fred.

Disse Synspunkter er som nævnt tyske. Den øvrige Verden agter ikke at
fritage det tyske Folk for det frygtelige Ansvar, det har paataget sig
ved at vælge Nazisterne og derefter finde sig i alle Forbrydelser, og,
indtil Stalingrad, i det store og hele tiljuble Forbryderne.

FRANKRIG: Det er nu afgjort, at den raadgivende Forsamling indenfor den
franske Nationalregering indkaldes første Tirsdag i November. Forsamlin
gen kommer til at tælle 240 Medlemmer, 143 fra Modstandsbevægelsen i
Frankrig, 25 fra Modstandsgrupper udenfor Frankrig, 60, der var valgt in
den Vaabenstilstanden og 12 Repræsentanter for de transoceane Omraader,
blandt dem Admiral Esteba. Flandin befinder sig blandt de arresterede
Kri gsforbrydere.

BELGIEN: I Weekenden har den belgiske Regering knust den sorte Børs, som
den fandt i fuldt Flor, da den vendte tilbage til Bruxelles. Den erklære
de Lørdag, at Sedler til en Værdi af 100 frcs og derover var værdiløse,
men at de kan vekles med nye Penge, som udstedes. Man opnaar derved Kon
trol med den strøm af Pengesedler, Tyskerne har udsendt. Mange kirgsskab
te Formuer vil blive konfiskeret eller forsvinde, fordi Ejerne ikke tør
melde sig. Enhver, der ikke kan gøre rede for, hvor han har sine Penge
fra, faar ikke vekslet, og han vil omgaaende blive arresteret: Til at be

gynde med vil ingen faa mere end 2000 frcs af de nye Penge. Resten kre
diteres dem. Da ingen nu vil modtage større Beløb, er hele den sorte
Børshandel kvalt. Bestemmelserne gælder for hele Belgien. Noget lignen
de vil ske, naar den norske Regering vender hjem.

DEN TYSKE FLAADE: Den engelske Flaademinister Alexander har udtalt, at
Størstedelen af den tyske Flaade er i Østersøen, og atden engelske Hjem
meflaade til enhver Tid maa være klar til at møde en tysk Flaadeaktion.
99,6 pCt af alle Skibe i allierede Konvojer naar nu Havn. Hver Dag sej
ler mellem 2000 og 3000 engelske eller amerikanske Handelsskibe uantaste
de paa Verdenshavene:

VESTFRONTEN: Amerikanske Tropper har gjort et overraskende Angreb mellem
Metz og Nancy. De er brudt dybt ind. Mellem Aachen og Geilenkirchen har
Amerikanerne drejet Angrebsspidsen mod Nord, og de angriber systematisk
Vestvoldens enkelte Stillinger. Der er kun Feldbefæstninger mellem dem og
Rhinen. Aachen er saa godt som afskaaret. Fronten ved Arnhem synes sta—
tionær, sydpaa er Fremrykningen fortsat. Walcheren er helt afskaaret, og
Digerne ved Vlissingen er sprængt ved Ludtangreb, saa yderligere Over
svømmelser er sket. Angreb mod Dæmninger ved Øvrerhin har været af stor
Virkning. Vandmasserne styrtede ud over det flade Land, og store Land—
strækninger oversvømmedes. Et stort Elektricitetsværk ér uden Vandkraft,
Hundreder af Byer er uden Strøm, og Trafik op ad Rhinen og paa Rhone
Rhinkanalen er afbrudt.

ØSTFRONTEN: Russerne har i Litauen rullet de tyske Stillinger op paa en
300 km bred Front og tvunget Tyskerne 100 km tilbage. Den tyske Hærledel
se har nægtet at sende Forstærkninger. 55 russiske Divisioner gaar uhin
dret frem. Memel er stærkt truet, idet Russerne prøvet at skære Litauen
fra Østpreussen. En anden Kile er rettet mod Libau, en tredie mod Tilsit.

FINLAND: General Rendolitz har ladet det tyske Militær overtage Civilfor—
vaitningen i de Dele af Finland, der endnu er besat. Tyskerne internerer
saa mange finske militærpligtige Mænd, de kan faa fat i.

SYDØSTFRONTEN: Russerne er brudt igennem paa Fronten ved Ungarns Grænse
og staar nu 60 km inde i selve Ungarn, en Trediedel af Vejen til Buda
pest. De er gaaet over Teis. General Friesner samler alle paalidelige
Tropper foran Budapest til en sidste Modstand. Fredsdemonstrationer fort
sættes overalt. I Budapest har Demonstranter væltet og øde~agt Mindes-
mærket over Julius Gömbös, den tidligere Ministerpræsident~, som var den
første til at lykønske Hitler til Magtovertagelsen. Den Yacht, Hitler har
skænket Horthy, er ødelagt. I Grækenland fortsættes Englændernes Fremryk
ning mod Korinth.

TYSK GENERAL. Den tyske Politimand von Wachaletzki er blevet Øverstkom—
manderende for alle Tropper ved Warszawa. Wachaletzki, der ikke er Mili
tær, har været Politichef bag Midtfronten i Rusland. Han er ansvarlig for
Krigens største Massemord- Nedskydning af 16,000 Jøder ved Baranovice.
Han overværede fra en svævende Fieseler Storch-Flyver Nedskydningen af
de mange Mennesker. Man anvendte Maskingeværer. Han fik Lyst til at være
med og landede, hvorefter han skød Jøder med Maskinpistol, idet han kun
skød i Maven... Udnævnelsen menes at være Himmiers første Skridt i Ret
ning af at skaffe sig Kommandoen ogsaa over Fronthæren.

JAPAN flytter sin økonomiske Europarepræsentation fra Berlin til Schweiz~
Man vilde undgaa, at vigtige japanske Dokumenter falder i de Allieredes
Hænder, som det skete i Paris.
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SIDSTE: Tyskerne har beslaglagt hele den Side af Jernbanegade, som stø
der op til Dagmarhus - Ved Skrydstrup Flyveplads er beslaglagt 29 Land
brugsejendomme. Man gætter paa, at der her skal opstilles svært Skyts,
som det allerede er sket ved Seggelund nær Christiansfeld, hvor en Divi
sion sammendrages. Der er ogsaa svært Skyts i Taarning, Anslet o.fl. smaa
Byer ved Christiansfeld.

-Rettelse: Lederen af Als Husholdningsskole hedder Frk Hansen, ikke Has-
sel.

SLUT~

Den 29/9 ankom 6-7 tyske Jernbanevogne med Røde Kors-Tegn til Helsingør.
De skulde via Sverige til Finland. To af Vognene gik over med Formiddags-
færgen sammen med en Kurervogn med 7 tyske Soldater og Officerer, alle
bevæbnede med de sædvanlige Haandvaaben og Karabiner. Vognene var fyldt
med Vaaben og Kasser med ukendt Indhold. Da Færgen kom tilbage fra Häl
singborg var Tyskerne med igen, afvæbnede og slukørede. Svenskerne havde
beslaglagt Vaabenvognene og givet Soldaterne en Seddel med tilbage med
Krav om Nøgler til alle lukkede Rum, da Waggonerne ikke vilde kunne vide
resendes før efter en grundig Undersøgelse. Tyskerne fik nu voldsomt
travlt med at tømme de resterende Vogne for Vaaben og mystiske Kasser.
Og saa afgik Røde Kors-Transporten

-Der er i den sidste Tid foretaget en Del Indsamlinger i Frihedsraadets
Navn. Det drejer sig enten om Misbrug af Frihedsraadets Navn eller om re
gulær Svindel. Frihedsraadet samler ikke ind paa den Maade, ligesaalidt
som det udsender Breve til Privatpersoner o.s.v. Det er de mest fantasti
ske Dokumenter, man kan finde Frihedsraadets Navn under for Tiden. Hvis
Frihedsraadet henvender sig til nogen, vil der ikke være nogen Tvivl om
Henvendelsens IEgthed.... For at give de organiserede Grupper Mulighed for
fortsat at faa Penge uden at blive skadet af uorganiserede eller Svindle
re, henstilles det herved i Forstaaelse med rette Vedkommende, at man af
taler et Kodeord i Inf.NN. Man beøhøver blot at sende os Anmodning om at
bringe det og det Kodeord. Men vi reagerer kun paa Henvendelser, mærket
med Abonnentnumer.

-SPECIELT: En Henvendelse angaaende Lægehjælp etc. maa besvares derhen,
at de paagældende, jvfr. ovenstaaende, ikke er fra Raadet. Den paagælden
de bør hos Kolleger søge frem til Folk, der har med den Slags at gøre,
for at erfare, om Henvendelsen overhovedet har noget paa sig. - 407. Man
svarer paa rette Sted: Man kan ikke udskyde Strejker. De kommer enten
spontant, eller de maa iværksættes straks for ikke at give Tyskerne Tid
til Modforanstaltninger. Hvad gør det, at den ene By kommer bagefter den
anden? - 130. Der foreligger sikkert en Personforveksling. Den “rigtige”
er o.k., og det er nok ham, der har været dér.

—Politibetjenten i Løgumkloster blev eftersøgt af 10 skarpt bevæbnede
tyske Soldater, der lededes af en Kvinde: Fru Dyrlæge KUhne sen., der er
fanatisk Nazist. Man fandt ikke Betjenten, men holdt hans Husassistent
op i to Timer for dog ikke at gaa helt forgæves. Der er Vrede imod Borg
mester, Apotheker Kjems, fordi han ringede rundt til nogle~af Betjentens
Bekendte og indtrængende bad dem oplyse, hvor Betjenten var, idet han
hævdede, at det kun drejejede sig om et Indkvarteringsspørgsmaal. Famili
erne KUhne senior og junior er rivende tysksindede, Senior i den Grad, at
han ophidser Tyskerne mod danske Borgere og forklarer, at alle Danskere
burde have øjenene trykket ud. Naar han er rigtigt ophidset, demonstre
rer han med Tommelfingrene, hvordan han synes, det bør foregaa. Fruen er
Kl eptoman.

-Det forlyder, at der i Aftes blev ringet til Shellhuset, at der laa en
skudt Mand paa Aaboulevarden, og at Tyskerne derefter hentede et Lig. Sa
gen er omgivet med megen Mystik og er ikke danske Myndigheder bekendt.
Der blev i Gaar baaret en Kiste af billigste Kvalitet ind i Shellhuset.

-En Del af de deporterede Fanger fra Frøslev har givet Livstegn fra sig
fra Stutthof - Lejren ved Danzig (det drejer sig ikke om Politifolk).Man
mener, at Politimændene i Buchenwalde ved Weimar om kort Tid faar Lov at
skrive Breve.
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—En Dame, som fulgtes med en anden Dame paa Raadhuspladsen, mødte forle
den nogle tyske Soldater. Hun sagde da halvt medlidende og halvt foragte
ligt: Det er jo Børn~ Det blev hørt af en, som kunde Dansk, og Damen blev
ført op til Dagmarhusvagten. Her maatte hun i tre Timer staa ret, mens
hun ustandseligt skulde sige: “Det er ikke Børn-Det er Helte”Det er ik
ke Børn, det er Helte”o.s.v2 Episoden overværedes af nogle af Heltene.

—Politimester Reinstrup, Søndre Birk, mødte i Gaar for at ordne en Del
Sager, bl.a. om Underholdsbidrag-Han lukkede derefter Politikontoret, og
de civilretslige Politimesterforretninger overgik til Amtet.

—Det bekræftes fra Ranum, at øvelsesskolen blev sprængt af Tyskere eller
Schalburgfolk, som ankom i Bil. Man mener, det er et Led i Hævnen for
Stikkeren Mikkelsen, Aalborg, idet ranum laa indenfor hans Virkefelt. At
tentatet menes rettet mod selve Seminariet, men Attentatmændene har taget
fejl.

-Den Gruppe, som for en Maanedstid siden hentede 63 Ris Papir i Boldhus
gade, bedes holde sit Løfte om at sende Penge til Papirets Ejer (ikke
Firmaet).

-I Dagene omkring Politiaktionen forsvandt Københavns Sundhedskommis
sions 8 cylindrede Ford, K 2844. Da der ikke er noget Sundhedspoliti, har
Kommissionen ekstra travlt nu, og man savner Vognen haardt. Der kan nn
ges til Sundhedskommissionen, Vartov, som saa lader den hente.

—Paa 5 Stationen i Valby Langgade røvede et Par Revolvermænd i Aftes ca
400 Kr fra Kassen.

-Det er konstateret, at et ret betydeligt Antal danske Arbejdere er be
skæftiget ved Befæstningsarbejdet langs Kongeaaen. “Deporterede” fhv
Tysklandsarbejdere fra København og Odense menes at være havnet her.

GESTAPO har arresteret Vognmand Lauridsen, Tønder, og dennes Hustru. Med
virkende ved Arrestationen var Mølleejer Bachmann, Tønder, tilhørende det
tyske Mindretal. I Forbindelse med Grosserer P M Daells Arrestation er
Prokurist T Prieme blevet afhørt, men har arresteredes ikke. Kolonneche—
fen i Haderslev, Kaptajn Muxoll, Statens civile Luftværn, blev i Gaar
tilsagt til Møde hos Tyskerne. Han vendte ikke tilbage. Tyskerne meddel
te senere, at han var blevet arresteret. Læge 0 E Bøggild, Godthaabsvej
32 B, er arresteret i Fredags. Magister Erik Zahle, der arresteredes i
Lørdags, er atter løaladt, Gymnastikinspektør, Oberstløjtnant H P Lang
kilde, Ordrup, er løsladt, Overbetjent A L Christiansen, Lederen af Kri
minalpolitiets St- paa Bernstorffsvejen, er løsladt sammen med to andre
Politimænd. De har ikke været afhørt overhovedet, og de er løsladt uden
Betingelser. Foruden Købmand M H Colstrup, Struervej 16, er hans Nevø,
Kontorist Mogens Colstrup, arresteret. Anholdelsen af Mogens Colstrup
skyldes et tragisk Tilfælde. To Drenge fandt hos Købmand Colstrup, der
intet har med Frihedsbevægelsen at gøre, en Startpistol, som de legede
med. De blev fanget af Tyskerne, der gennem dem fandt frem til Købmanden
og gennem ham til Mogens Colstrup, som de sigtede for ulovlig Vaabenbe
sidde.lse. Den daglige Leder af Ford-Depotet i Holstebro (bevogtet af Ty
skerne) Orla Olesen er eftersøgt af Gestapo. Ogsaa Luftværnsmedhjælper,
Løjtnant Møller, Holstebro, er blevet eftersøgt.

SPECIELT: 407: Den Mand, de spørger om, befinder sig i god Behold i Sve
rige. Den forsigtige Forening handler klogt, men det er Udslag af almin
delig Forsigtighed.

-Udennigsministeriet dementerer Rygter om IEndninger i de danske Levneds
middel rationer.

-Der advares imod Provokationer i Forbindelse med Aktionen mod Politiet.
Ikke mindst offentlige Kontorer bør være forsigtige. Tyskerne er interes
seret i at faa Politiets Hjælpere til at blotte sig.

-Kommandanten i Struer har overfor Byens Borgmester erklæret, at Byens
22 Beskyttelsesbunkers intet er værd. Erfaringerne fra Vestfronten viser,
siger han, at kun Enmands.Beskyttelseshuller i Jorden nytter noget. Han
opfordrede Borgmesteren til at grave 7000 Huller. Selv vilde han lade
Huller grave til sine Folk.

—Skoleundervisningen i Struer foregaar p.t. 14 forskellige Steder. Man ~-

kan blive Student fra Svineslagteriet i Aar

-Mellem Oksbøl og Oksby bygger Tyskerne for Tiden en Jernbanelinie, de
res anden særlige Linie i Danmark (den første ligger mellem Nørre Nebel
og Nymindegab. De forsøger at faa Varde~-Nørre Nebel Banen til at drive
den ny Bane, men det er blevet afvist.

-To af de saarede unge Piger i Esbjerg menes at være blevet beskudt af
tyske Marinesoldater, fordi de særdeles haandfast havde afvist Tilnærmel
ser.

—Det oplyses fra Videbæk og Spjald paa Ringkøbingegnen, at Tyskerne un
der Strejken efter Aktionen mod Politiet ikke blot lukkede for Vandet,
men sendte Folk rundt i Husene for at vælte og ødelægge de Vandbeholdnin—
ger, Folk havde sikretsig.

-I Forbindelse med Fundet af et afskaaret Kvindehoved i Christianshavns
Kanal har 6 danske Opdagere assisteret, bevogtet af 12 tyske Politifolk.
De kunde ikke identificere Ligdelene og vendte saa tilbage til deres
Fængsel.

-Kbhvs Brandvæsen fangede i Gaar en Mand, som havde slaaet falsk Alarm.
Han førtes direkte til Vestre Fængsels danske Afdeling.

-Sagen med Truselsbrevene i Tønder er fuldt opklaret. Det fcirejer sig
godt nok om tysk Provokation. Af særlige Hensyn kan Navnene ikke offent
liggøres, men Sagen vil blive ordnet paa anden Maade.

-SPECIELT: 427. Vi vil meget gerne høre regelmæssigt fra Dem Adressen
god nok.

-Der skete Søndag to voldsomme Eksplosioner i Aarhus, uden at dansk Myn
dighed blev allarmeret. Man konstaterede, at det var Derby Skibsværftet
i Aarhus Sydhavn, det var gaaet ud over. Bomberne havde ødelagt Maskiner.
Der opstod ingen BrandHavnen afspærredes af tysk Militær. Værftet, der
arbejder i Døgndrift med 500 Arbejdere, har hidtil været urørligt. - Vedr.
Sabotage mod tyske Lastbiler i Kbhv. henvises til Dagspressen - Schal
burgtagen imod Bladet Danevirke i Haderslev fandt Sted, uden at Bladets
forretningsmæssige Leder, Red.N Th Thomsen, som bor over det ødelagte Lo
kale, blev advaret. Han slap uskadt. - I Gaar Eftermiddag sprængtes to
Skinnelængder ved Varde. I Nat er Sporet mellem Lyngs og Ydby sprængt fi
re Steder. Toggangen maatte indstilles. Paa Grund af Frygt for Sabotage

-Det viser sig
Henstilling til
virke til Skade

ved nærmere Granskning af Dokumenterne, at Struer Byraads
Befolkningen om at afholde sig fra Handlinger, der kan
o.s.v., ogsaa omfatter Udgivelsen af illegale Blade.
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har der i Nat været Togstandsninger paa Strækningerne Skanderborg-Hoved
gaard og Stevnstrup-Bjerregrav. - Fædrelandets Sabotagevagter blev Lørdag
Eftermiddag afvæbnet. Medarbejderne, som troede, deres Liv havde Ende,
Allarmerede tysk Politi, som spærrede af og gebærdede sig, men ingenting
fandt.

Bag Meddelelsen om Arrestationen af Grosserer Daell, Kokkedal, ligger en
todages Razzia i Nordsjælland. Den begyndte Fredag og er først nu blevet
belyst i Enkeltheder. Tyskerne startede fra det saboterede Rungsted Bade-
hotel Kl. 23 Fredag Aften. Deres første Maal var en Villa skraat overfor
Badehotellet, indtil l9.ds. Søpolitikaserne. Den blev omringet, og det
forlød, at der endnu boede nogle Kantinepiger i den. Til Ære for dem ka
stede Tyskerne Haandgranater ind gennem Vinduerne. Dernæst gennemsøgte
man systematisk Villaer og Ejendomme i en Radius af 200 Meter. Det første
Hus,man kom til, tilhørte Skrædermester Jønsson. Da Tyskerne hamrede paa
Døren, sagde han roligt: Hov, Hov, man maa vel faa Bukserne paa først.
Tyskernes Svar var Maskinpistolkugler gennem samtlige Vinduer og enHaand
granat mod Døren. Jønsson blev iøvrigt ikke arresteret. I de øvrige Vil
laer, som gennemsøgtes, holdtes summarisk Forhør, og Tyskerne pillede
derefter 27 tilfældige Mænd ud og slæbte dem til en Kystvilla, som de an
vender til lokal Arrest. Her blev de spærret inde for Natten. Om Morgenen
førtes de mellem to Rækker geværbevæbnede Tyskere og med løftede Hænder
ud til Biler, der kørte dem til Shelihuset. Man meldte triumferende pr
Telefon, at man havde fanget en vigtig Sabotørgruppe paa 27 Medlemmer,
Føreren incl. (De Herrer kender hinanden fra Grosserertoget, saa det ly
der sandsynligt). Lørdag Aften fortsattes Razziaen, idet man nu tog Hævn
over Politivillaen. Den blev stukket i Brand og ødelagt. Det forlyder, at
man hældte den over med Benzin, men det lyder dog for fantastiskhvorskul
de Tyskerne have den fra? Samme Aften hentede virk~Tfgt aktive Folk fra
en Tank ikke saa T~gt derfra 4000 Liter Benzin. Oppumpningsarbejdet va
rede 2 Timer. Nysgerrige blev anmodet om at gaa deres Vej, hvad alle gjor
de uden Protester.

Ad uforklarlige Veje har den Nyhed, at Bangsted skulde være flygtet til
Sverige, naaet London, hvi Aarsag dentidligere Reuterkorrespondent i Af
tes i Radioen trøstede de danske Lyttere med, at han sandelig ikke var
flygtet. Vi vil ogsaa tilraade Hr.Bangsted en sydligere Kurs, hvis han
vil være paa fri Fod i nogle Dage, inden han hales tilbage for at staa
til Regnskab for sin Virksomhed i Samarbejde med tyske Politikere, Poli
tifolk og Mordere og med den danske Mordergruppe. Vi vil meget beklage,
hvis Hr.Bangsted møder sin Skæbne i Utide. Han er af Naturen en Kryster,
og da han ved udmærket Besked med Terrorgrupper og Gestapo, kan han bli
ve værdifuld i en Retssal efter Krigen. Lad os være enige om at forkæle
ham lidt.

For Ca. 14 Dage siden nægtede to Schalburgmænd at betale i Toget mellem
Roskilde og København. Da de trak Revolvere, slog Togføreren Vaabnet ud
af Haanden, først paa den ene, saa paa den anden. Ved Ankomsten til Kø
benhavn afleveredes de to Mænd til tysk Politi. Næste Dag arresteredes
Togføreren og en af hans Kolleger, og de sad endnu i Gaar.

Mandag 2.Oktober udspilledes dramatiske Scener i en Lejlighed Kastelsvej
21 B l.Sal., beboet af Forums tidligere Inspektør Svend Georg Krause. Ge
stapo ankom og anholdt paa Trappen en af Krauses Venner og derefter ham
selv. Lidt senere ringede en tredie Mand med en Kuffert paa Døren. Ogsaa

han blev anholdt. Efter at de tre Mænd var ført bort, eskorterede af 10
Mand, ankom endnu to af Krauses Venner. De anede Uraad og flygtede i hver
sin Retning, mens Gestapomændene oppe fra Bygningen skød efter Dem. De
undslap begge, men den ene skal Dagen efter være blevet arresteret i Ny
havn. Lederen af Gestapoaktionen talte Dansk.

Udbygningen af Skyttegrave paa begge Sider af Kongevejen fra St Magleby
til Dragør fortsættes. Grøfterne paa begge Sider Vejen oprenses og forsy
nes med Tværvolde, og Graven føres udenom Tværvolden ind paa Marken. Gra
ven kan altsaa ikke bestryges paa langs. Da samtlige Grave er mindre end
een Meter dybe, er hele Forsvarsanlæget meget primitivt. Der ankommer
stadigt nye Soldater, og nu er det unge, tilsyneladende kampdygtige Folk.
Der er ved Kastrup set en enkelt Panservogn. en lav, bred Vogn paa Larve
fødder Føreren sidder i venstre Side bag en Panserskærm, hvis øverste Del
ikke er een Meter over Jorden~ I højre Side er et drejeligt Pansertaarn
med et Maskingevær. Vognen er ikke særligt hurtig, men den kan sikkert
overvinde enhver Terrænhindring paa Amager.

Schalburgfolk og SSfolk fejrer store Drikke- og Pigeorgier paa Valby Po
litistation. Kvarteret genlyder til langt ud paa Natten af Skraalen og
af Kvindehvin~, saa Beboerne ikke kan faa Nattero.

Da en Politibetjents Hustru forleden henvendte sig i Shellhuset for at
faa at vide, hvor hendes forsvundne Mand var ført hen, fikhun følgende
Svar: Vi kan kraftedeme ikke holde Kontrol med, hvor de forskellige
Slyngler er ført hen. Han er sikkert et Sted, hvor han faar det hedt~

er han nu ikke, for da Fruen kom hjem, sad han dér. Han var sammen
enkelte Kammerater flygtet fra Deportationsskibet og havde nu dristet
frem.

I Aftes ved 18,30 Tiden skød en Schalburgmand udfor Ejendommen Vesterbro
gade 5 MalermesterJensen, Frederikssundsvej 74, i Mave og Laar. Gernings
manden undveg. Der menes at være privat Motiv—Jalousi.

-Rygter om, at der skulde være “politiske” Motiver til, at Tandlægestu
derende Jørgen Foght har kastet sig ud fra sine Forældres Lejlighed, Or
drup Jagtvej 169, l.Sal, og derved begaaet Selvmord, er ikke rigtige.

-De to danske Speakere fra Radioavisen, Grunnet og Johs.&Sørensen ind
ledte i Aftes den svenske Radios nye Udsendelser til Danmark. De talte
skiftëvis og var ikke særligt neutrale. De kommer igen hver Mandag, Ons
dag og Fredag umiddelbart efter den svenske Radioavis Kl 22,15. Grunnets
“Farvel for i Dag. Godnat” mindede om den danske Radio, som den var i de
gode gamle Dage, og som den vil blive igen.

—Set paa Gaden i Slagelse: Tysk Soldat med kunstig højre Haand.

-Lørdag Aften gik en tysk Officer regulært amok i Slagelse. Ledsaget af
6-7 Soldater, der forholdt sig passive, for han rundt og gennempryglede
alle, han kunde faa fat i, med en Gummiknippel. Det kom bl.a. til vold
somme Optrin paa Schweizerpladsen, i Cafe Centrum og i Kinoteatret. Her
slog han løs paa den Klynge Mennesker, der kom ud fra Teatret efter Før
ste Forestilling. Der opstod saa store Tumulter, at sidste Forestilling
maatte aflyses, Den tyske Kommandant har erklæret, at Optrinene skyldtes,
at Officeren har Malaria—.

Det
med
sig
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-Den tyske Kommandant i Slagelse sagde forleden til en dansk Myndigheds—
person: De glæder Dem vel til den Dag, Englænderne kommer, saa De kan væ
re med til at arrestere mig?

-Den tyske Soldatersender hævder, at der, allerede før Pancke meddelte
det officielt, er blevet ført politiske Fanger med som Gidsler i de ty
ske Troppetransporttog i Danmark. Saaledes var der, siger Senderen, 23
Gidsler i det tog, som saboteredes ved Hjordkjær, og de undsiap alle.
Senderen opgiver de officielle Tal til 5 Døde, 15 haardt og 25 lettere
saarede. Der foreligger ikke fra anden Side Meddelelser, der bekræfter
Historien med de 23.

—Under endnu uafklarede Omstændigheder har der i Lørdags været Ildkamp
ved Villaen Vejlesøvej 41, Holte, tilh. Sommers Korps. Der skal være ta
get Kartoteker.

—Justitsministeriet afleverede 4.ds. 25 Pistoler og 3 Karabiner til Ty
skerne. Vaabnene var indsendt til Ministeriet fra forskellige Politikon—
tore r.

—Direktør Knud Styhr kan ikke mere lide Tyskere.

-Følgende autentiske Dokument viser, at den flygtede Quislingminister
Gunnar Larsen ikke har i Sinde at vende tilbage foreløbig:
“Generalfuidmagt. Undertegnede Minister Gunnar Larsen, Højkol pr RySt,
der staar i Begreb med at tiltræde en Forretningsrejse paa 2 a 3 Uger til
Sverige, befuidmægtiger herved: Min Hustru, Fru Kirsten Gunnar Larsen,
Højkol pr Ry, Landsretssagfører Carl Ejlers, Amagertorv 31, Kbhv K, Kon
torchef Otto Lademann, Ordrup Jagtvej 26 B, Charl. og Kontorchef A Har
boesgaard, Veras Alle 11, Kbhv. Vanløse til to og to i Forening under mit
Ophold udenfor Danmark at bestyre min hele Formue her i Landet og foreta
ge enhver Disposition over den med samme Retsvirkning, som om den var fo
retaget af mig personlig, derunder at pante og sælge mine faste Ejendom
me, Værdipapirer eller Løsøregenstande, kvittere for alle mig tilkommende
Beløb, inddrive mine udestaaende Fordringer ved judicielle eller ekstra
judicielle Midler, samt anlægge og udføre alle mig vedkommende Retssager,
derunder indgaa paa Forlig. Nævnte Beføjelser skal de befuldmægtigede og
saa kunne lade udføre ved andre. Kbhv. den 28.August 1944.

sign/ Gunnar Larsen.

-Oplysninger ønskes om den saakaldte “General” Borgelin fra Estland. Han
flygtede i sin Tid for Russerne og prøvede før Kryssing at skabe et Fri-
korps. Han har under hele Besættelsen været protysk og Værnemager, men
har i nogen Tid været forsvundet. Det hævdes, at Tyskerne kom i Tanker
om, at han jo var estnisk Officer, hvorefter han blev sendt til østfron
ten. Hvor er han?

-I Bodega Bar i Studiestræde 33 tages Overpriser. Et Stykke Smørrebrød,
som ifl. Opslag koster 65 øre, tager man 1,25 for, mens et Stykke til 1
Kr koster 1,50. Klager man, trues der med tysk Politi

-øjenvidner beretter, at Tyskerne under en af deres Arbejdskraft-Razzia
er i Istedgadekvarteret indfangede en 15 aarig Dreng, der, mens Faderen
saa paa det, blev sparket over Benene og i Skridtet og kastet ind i en
Vogn, hvor han jamrende laa, mens han blev ført bort. Faderen har nu faa
et at vide, at Drengen er bragt til Tyskland. Det er den Slags Episoder,
som gør, at man bliver noget ufordragelig overfor de Lænestolsdanskere,
som mener, at man skal lade være at gøre nogét “ulovligt” eller overfor

de Landmænd, som handler privat med Tyskerne og tror, at Modstandsbevæ
gelsen bestaar af “Kommunister og Forbrydere”.

-Vendsyssel Tidende bragte Nyheden om Grev Knuths Løsladelse under føl
gende Rubriker: “Sædelighedsforbryderen Grev Knuth løsladt”. “En Erklæ
ring om, at “IEren” for dette udelukkende kan tilskrives danske Myndighe
der”. (Det forekommer os iøvrigt ufatteligt, at en god dansk Mand kan ha
ve medvirket til at sætte en IErkenazist og Sædelighedsforbryder paa fri
Fod).

Natten til i Gaar blev en Sabotagevagt hos AIS Ribe Automobillager holdt
op og bundet af fire maskerede Mænd, der sprængte hele Værkstedet i Luf
ten. Det var lejet ud til Værnemageren Direktør H P Dahl, hvis Værksted
og Kontor blev ødelagt ved Sabotage i Fjor. Ejerne er Karetmagerne Thom
sen & Kobitjek.

-Det henstilles til alle større Virksomheder, Foreninger, Skoler o.s.v.
at deponere Navne og Adressefortegnel ser ude i Byen.

-Gestapo har arresteret en ung Mand ved Navn Erichsen, Roskildevej 299
A, og hans Kæreste. Man holdt forgæves Vagt hos Mælkemand Anders Jensen,
Roskildevej 270.

-Danmark, Oktober 1944: “Advis til vor~ Kunder. Grundet paa de nuværen
de Forhold maa vi med Beklagelse meddele, at vi ikke længere kan paatage
os nogen Risiko for Tyveri, Brand og Røveri af de til Rensning og Farv
ning indleverede Effekter”.. .(Annonce i Provinsblad).

-Ingeniør Torvin, Aabyhøj, har lidt et meget alvorligt Tab, da Gestàpo
ødelagde hans Hus. Indboet lader sig ikke erstatte, da det var Antikvite
ter, og Villaen var for lavt forsikret.

DEN TYSKE ADEL. Tre gamle tyske Adelsfamilier er blevet fuldstændigt ud
ryddet paa Ordre fra Himmler. Det drejer sig om Familierne von Witzleben,
von Stauffenberg og von Hesten. Selv Børn og ældgamle Mænd er dræbt. Der
eksisterer overhovedet ingen levende Person med noget af de tre Navne i
Tyskland i Dag-blot fordi Familiemedlemmerne var med i Fredskuppet.
LYDREGERINGERNES INTERNAT: Egnen omkring von Ribbentrops Slot Fuchsl bli
ver nu Eksil eller Internat for Lydregeringer. 150 store Gaarde er beord
ret rømmet, og der indrettes her Boliger og Kontorer til Bel~gieren Leon
Degrelle, Hollænderen Mussert, til Pavolini, Horia Sima, St6fmuftien af
Jerusalem, de første med Livvagt, den sidste - i hvert Fald officielt kun
den sidste-med Harem.
HEIL Værnemagten har faaet Ordre til at afgive den tyske Hilsen til alle
Partimedlemmer i Uniform.
DE UDENLANDSKE TROPPER I TYSKLAND har det ikke misundelsesværdigt. Deser—
tører beretter, at Fremmedhadet blomstrer i den tyske Hær. For den tyske
Soldat er den danske SS-Soldat fejg - det lyder saamænd rimeligt nok~ —

Hollænderen er lumsk, Franskmanden upaalidelig o.s.v. Kun Tyskerne dur
til noget. Frivillige, der ikke har kunnet holde de forreste Stillinger,
er i flere Tilfælde blevet skudt af Tyskerne, naar de retirerede. I an
dre, dokumenterede Tilfælde fra østfronten, har tyske Soldater beskudt
udenlandske Frivillige, især Rumænere og Italienere, der forgæves forsøg
te at klatre op i Lastbiler, der var forbeholdt Herrefolket til Tilbage—
tog. Det hævdes, at en Del Tysklandsarbejdere er lokket ind i Waffen SS
gennem Medlemskab i det saakaldte Germanske Sturmbann, hvorfra de automa
tisk, uden at ane det i Forvejen, overgaar til SS. Til Hvervearbejdet an-
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vendes særlige Propagandaeksperter, blnat de danske Arbejdere to Stikke
re, Max Thierks, en Møbeisnedker fra Tinglev, og Axel Paulsen, Østerbro
gade, Kbhv. (han praler af at have været med til at forsøge at kidnappe
Bela Kun i Kbhv. i sin Tid). Der er ogsaa enkelte andre. De lønnes med
50 Rm pr Propagandaforedrag.
GRIEKENLAND: En britisk Korrespondent erklærer, at Operationerne i Ægæer
havet nu er Kattens Leg efter Musen. Havet er en Kirkegaard for sænkede
tyské Fartøjer, som tyske Tropper prøvede paa at undslippe med om Natten.
Vejene er fyldt med sønderskudtetyske Motorkøretøjer. De tyske Tropper,
som ved, at de ikke kan komme hjem, er desperate.
SÆRMELDING: Hilsen til Erna, Hakon, Troels, Per, Mathilde, Edward, Otto
og Gertrud.
VESTFRONTEN: Der har været kæmpet forbitret i Aachen hele Natten. Efter
at Amerikanerne havde indtaget vigtige Højdestillinger Nordøst for Byen,
gennemførte Tyskerne fire Modangreb, som alle mislykkedes. Tyskerne reti
rerer mod Banegaarden Aachen Rote Erde. Amerikanerne sender Eksplosions
Sporvogne ind i Gaderne: Efter engelsk Landgang ved Scheldemundingen i
Ryggen paa Tyskerne, trænges disse stadigt mere sammen. Ved Arnhem træk-
jer Englænderne Forstærkninger frem, stadigt nye Panserafdelinger ruller
over Nijniegen-Broen.
ØSTFRONTEN: Russerne staar 20 km fra Memel og presser mod Østpreussen.
Tropperne omkring Riga gaar Tilintetgørelsen i Møde. I Finland retirerer
Tyskerne nordud efter Tab af Kemi.
SYDØSTFRONTEN: Den sidste naturlige Forsvarslinie foran Budapest og Wien,
taislinien, er overskredet af de russiske Tropper, der har dannet tre
Brohoveder. Szolnyk, 80 km fra Budapest, er taget. Der er SS Vagt foran
det tyske Gesandtskab. Fredsdemonstrationerne fortsættes.
CHURCHILLS REJSE til Moskva og Konferencerne mellem Chirchill og Eden paa
den ene Side og Stalin og Molotov paa den anden menes at dreje sog om de
sidste Planer for Krigen mod Tyskland og om Besættelsen af det tyske Ter
ri ton um.
TR0STERIGT: Voelkische Beobachter anbefaler Folkefæller at samle paa af
brændte Tændstiker. Naar man tænder en Dynge af dem, faar man en dejlig
Flamme, der kan varme de flittige Hænder.

Der er saamænd ellers mange flittige Hænder, som brænder efter at varme
Tyskere.
TIRPITZ. Det er nu besluttet .at fjerne den Vagt af Destroyere, som har
bevogtet det ødelagte Slagskib Tirpitz. Tyskerne er kommet til de Resul
tat, at det ikke kan blive Slagskib igen. Der er et Hul paa 16 m s Læng
de og 4 ms Bredde i Styrbords Side, og alt Forartilleri er ødelagt. Tir
pitz skal nu være “fast Batteri”, indtil det, naar Tyskerne skal ud af
Norge, sprænges i Luften.
NY GENERAL. Endnu en ikke.militær Person er blevet tysk General. Det er
Politigeneralen Hoepfle, der kommanderer i Slovakiet. Han afløser en ø
strigsk General, som ikke var haard nok overfor Partisanerne, i hvis Ræk
ker en østrigsk Legion kæmper. Generalens militære Erfaringer er lig Nul.
DEN TYSKE FOLKESENDER meddeler bl.a.: Man kan paa Vestfronten med aldrig
svigtende Sikkerhed udpege de Officerer, som er de første til at stikke
af, naar det for Alvor gaar løs. De er identiske med de Personer, der
truer med at skyde Soldater, som ikke vil ind i de Allieredes Spærreild.
- Flygtninge fra Østfronten beretter, at den russiske Artilleriild er

“det rene Helvede”, Tankformationerne uoverskuelige og Infanteriet “et
Hav af Mennesker”. - Totalmobiliseringen har øget den tyske Industris
Vanskeligheder. Gang maa Gang oplever man, at Arbejdere sendes til Fabri

ker uden Materialer, mens Fabriker med Materialer er uden Arbejdere. For
hver ny Ide, Goebbels og den tyske Videnskab præsenterer, forøges Forvir
ringen, idet det gaar ud over Produktionen af nyttigere Ting. - Et tidli
gere Medlem af den preussiske Finansforvaitning fortæller, at Papirpenge—
ne eller de har overskredet Dækningen med 300 Milliarder. Hver Dag stiger
dette Tal med svimlende Beløb. Gældsposterne fra de okkuperede Lande har
naaet saadanne Højder, at man forlængst er holdt op med at regne med dem.
Obligationer og andre Værdipapirer er kun Papiret værd. De Værdier, de
engang repræsenterede, er kun Ruinhobe.
NEW YORK TIMES bragte Meddelelsen om Resultatet af Dumbarken Oaks Konfe
rencen 12 Timer før det Tidspunkt, paa hvilket det efter Aftale skulde
forkyndes i de fire Stormagters Hovedstæder.
TELEFONEN AFBRUDT. Man har endnu ingen Forklaring paa den mærkelige Af—
brydelse af Telefonforbindelsen mellem Sverige og Kontinentet efter Af—
brydelse af Forbindelserne fra Hamburg og Berlin Kl 10 i Forgaars, Der
har vør været Afbrydelser efter Luftangreb paa Tyskland, men aldrigsaa
længe.
SVENSK RADIO: De danske Udsendelser i svensk Radio er et Led i en svensk
Bestræbelse for at underholde Nabolandene~paa deres eget Sprog. Der er
ogsaa norske og finske Udsendelser. Den norske og den danske Udsendelse
kommer samtidigt, og den norske ligger først. I den danske Udsendelse i
Aftes.omtalt tidligere-nævntes det, at U 5 A efter Krigen vil indbyde
Ungdom fra de besatte Lande til en særlig Uddannelse. Dette gælder især
Ledere af illegale Grupper. I Udsendelsen citeredes videre en Leder i Da
gens Nyheter “Slutakten i Norden”. Den handler om de tyske Forsøg paa i
Norge og Danmark at kvæle en national Rejsning i Fødslen. Bladet nævner,
hvorledes Tyskerne forsøger at lokke de patriotiske Styrker fra ved Pro
vokationer og oplyser, at man ogaa i Oslo har søgt at provokere en Gene
ralstrejke. Bladet skriver: “De opmuntrende Nyheder udefra. Okkupations
magtens stadigt tydeligere Følelse af Usikkerhed midt i Overgrebene og
Terroren, maa i de mange Aars Lidelser indebære en voldsom Fristelse for
Hjemmefronten til at gøre noget og gøre det saa snart som muligt. Be
vidstheden om de drastiske Forholdsregler, der gøres fra tysk Side for
at bide sig fast i de vundne Positioner og for at gøre Modstand til det
sidste i Udenværkerne omkring Fæstningen Tyskland, øger paa den anden Si
de hos Nordmænd og Danskere Behovet for at bevare Resourcerne intakte
indtil øjeblikket er inde. Mere og mere har den Sabotagevi3’ksomhed, som
udøves i Sveriges to Nabolande, faaet Præget af at være re’nt militær,
saavel hvad Planmæssighed som fælles Ledelse angaar. I denne Planmæssig
hed indgaar Bestræbelsen for at gøre den bitre Slutakt af Krigen i Norden
saa kort som mulig.
NORGE . Om Sabotagen i Norge - som vi hører for lidt om - oplyser TROTS
ALT, at den er øget stærkt i de sidste Uger, Først og fremmest angribes
tyske Oh- og Benzinlagre. Vellykkede Aktioner er foretaget i Oslo, fle
re Byer ved Oslofjorden, Dramnien, Holmstrand, Skien, Porsgrunn, Drange
dal, Langesund, Geilo og Fagernes. Tyskernes Tilførsler udefra af Benzin
og Olie er helt standset. Der foretages ogsaa Aktioner mod Gengas-Træ
Fabriker, og imod tyske Transporter, Værksteder til Reparation af Biler
og Flyvemaskiner er ogsaa blevet gennemført med Held. Modstandsbevægel
sens Ledelse har advaret imod uorganiserede Aktioner. Man iagttager i
Stortingsbygningen, paa ViktoriaTerasse og andre Steder ganske de samme
Tegn som i København. Tyskerne fjerner Papirer, brænder meget, flytter
sammen i særlige Husblokke og træffer Forberedelser til Gadekampe og til
Forsvar af bestemte Bygninger. Som Forsvarsmiddel synes Tyskerne i Oslo

162 163



lO.Oktober 1944 INFORMATION NR 303 X NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 268. ll..Oktober 1944 INFORMATION NR 304 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 269.

bl.a. at ville anvende Benzinflasker. Det tyske Politi har i Nat sprængt en Villa paa Frederiksberg i Luften.
Det drejer sig om Villaen Harsdorffsvej 9, hvor man for kort Tid siden

Man regner med, at de tyske Divisioner fra Finland om kort Tid vil be- foretog en Del Arrestationer efter lidkamp med danske Patrioter. Bl.a.
finde sig i Norge, og det kritiske Tidspunkt for militær Aktion er da in- blev Overbetjent Dinesen og en Mand ved Navn Lars Bergstrøm arresteret.
de. Villaen tilhørte Grosserer E J Bomhoff. Tyskerne sprængte den i Nat Klok

SLUT. ken 1,15 uden at advare, og i Ruinerne fandt man senere Liget af Grosse
rer Bomhoffs Broder.

-Schalburgtqgen imod Svendborg Avis blev foretaget af Mænd, der kørte i
en lille Opel Kadett-Vogn, og som antagelig kom fra Odense. Eksplosionen
opfattes som Gengældelse imod Byen, fordi et tysk Skib fornylig blev sæn
ket i Havnen. Efter Attentatet imod Kolding Folkeblad har Redaktør Reg
nar Stenbæk og Frue hver Nat sovet hos en gift Datter, og de har derved
reddet deres Liv, idet der som bekendt ikke advares før disse Repressa
lieeksplosioner. Unge Mænd fra Svendborg gennempryglede i Gaar en Motor
vognsfører fra Sydfynske, som almindelig anses for at være i tysk Tjene
ste. Han forsøgte bagefter Selvmord ved Gift og ligger nu paa Svendborg
Amtssygehus. Han er mistænkt for Méddelagtighed i Attentatet.

Et tysk Vagttaarn af Træ ved Kildegaarden paa Strandvejen i Aarhus spræng
tes Tirsdag Kl 17. Den nederste Del afTaarnet ødelagdes. I to Ejendomme
knustes Ruder. Ingen kom til Skade. Kl 20,30 sprængtes det berygtede ty
ske Fartøj “Scarnhörn”, identisk med det Ammunitionsskib, hvis Lægter
sprang i Luften 4.Juli. Skibet fik Lækage og maatte slæbes paa Grund ved
Lystbaadehavnen.

-Det oplyses fra Odense, at Bomben eller Minen, dersprang, da Skibet
“Emden” passerede, var fastgjort til en Wire, som gaar tværs over Kana
len ved Færgestedet.

-Et Kmpebaal lyste Mandag Aften over Aalborg. Det var en stor tysk Træ
barak paa Skovbakken, som brændte ned.

-Den overbyggede Gaard til Markedsgades Skole i Randers, beslaglagt af
Tyskerne, fik en Bombe Mandag Aften. Der anrettedes en Del Skade. I Angst
skød Tyskerne om sig, og en ung Handelslærling Aksel Jensen, ramtes i den
ene Skulder. Da han ikke havde Legitimationskort paa sig, blev han deref
ter arresteret. 11.10 har Tyskerne beskudt Overmontør Christensen fra
Jysk Telefon ogsaaret ham i det ene Ben. Han standsede ikke:, da tysk Po
liti raabte ham an.

-Ved Sabotagen imod Sørensens Vasken i Aabyhøj (indehaves af tidligere
straffet dansk Forbryder, der er Værnemager i stor Stil) brændte en Del
tyske Uniformer.

-Ved 22 Tiden i Aftes gik nogle Sabotører ind i Maskinværkstedet Skan
diadam paa Lyøvej. De trak en tysk Bil, en af Prærievognene, frem, tog
Dækkene og Slangerne af og gav den derefter en Bombe, som pulveriserede
den- I Brande er en Lastbil, tilhørende Værnemageren Rich Andersen, Blaa
høj, sprængt i Luften - Natten til Søndag er seks Bomber eksploderet i
Entreprenør Carlsens Lager i Randers. Biler, en Vejtromle og alt Inven
tar ødelagdes.

-I en Ejendom i Hørdumsgade, Opgangen Nr 1, var der i Aftes antændt
Brand med Svovl paa Trappen. Den blev hurtigt slukket. Motiv ukendt.

-Ved Hold up er der taget Revolvere fra Sabotagevagterne paa Wilh Peder
sens Maskinfabrik i Høng.
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-Tyskerne har nu direkte truet med at tvangsudskrive Mandskab til Be
vogtning af Banelinjen mellem Fredericia og Padborg. Vagtposterne inde
staar med deres Liv for, at der intet sker: - De tyske Vagtposter paa
Lillebæltsbroen er blevet forstærket. - Paa flere jydske Stationer gaar
der nu tysk Vagt mellem alle Togstammer. Legitimationskort-Kontrollen ved
Stationerne er skærpet.

-Restaurant Fokina ved Svanemøllebroen blev bombesprængt i Nat ved 2 Ti
den. Restauranten er et kendt Tilholdssted for tyske Soldater fra Ingeni
ørkasernen. De omkringboende blev advaret, før Eksplosionen skete. Ingen
saa redes.

I Anledning af Vaabenaffæren fra Bellevueteatret henledes Opmærksomheden
paa Teatrets Cigarhandler, Brasen, der er Nazist. Overfor Kunder udtryk
ker han aabenlyst sin Glæde over det skete. Hans Søn, stud mag Hans Jør
gen Brasen, er den berygtede Stikker fra Aarhus, som sidste Aar overlede
de et Likvideringsforsøg. Han har flere Ar i Hovedbunden. Han maa ikke
forveksles med stud jur Hans Jørgen Brasen, der ogsaa har studeret i Aar
hus. Han er født i Holbæk, bor nu i København og er god nok, men det er
en farlig Navnelighed. Iøvrigt er han døbt Brasen-Rasmussen, hvad han bør
kalde sig foreløbig.

Bil A 8624 fra Brandvæsenet bedes tilbageleveret.

Den fornyligt omtalte Frokost i Studenterforeningen paa Flyttedagen,hvor
i deltog en Oberfeldwebel, viser sig at have en ganske speciel Forkla
ring, saaledes at Inspektøren og de andre Deltagere ikke bør lide Skade
paa gode Navn og Rygte af den Grund.

—Automobilforhandler Waldemar Hinrichsen, Haderslev, der i 4 Aar har Ar
bejdet for Værnemagten, averterer nu: “Gør Deres Vogn køreklar nu til den
kommende Fred. Derfor bør De i egen Interesse allerede nu ringe hertil og
aftale nærmere

En Stikker fandt i Gaar i en af Det danske Luftfartsselskabs Biler en
Pakke med Eksemplarer af “De frie Danske”, bestemt til Bornholm. Han slog
Alarm, og tysk Politi foretog Razzia i Lufthavnen. Man foretog fire Arre—
stationer. Blandt de arresterede er Bilens Chauffør, Mortensen, hvis Brø
de bestaar i, at han har kørt med Pakken, hvis Indhold han ikke godt kan
vide meget om Kontrollen med al Post ad Luftvejen er herefter skærpet.

-Det var et Jagtgevær, ikke en Maskinpistol, Tandlæge Henning Petersen,
Nykøbing Mors, forsvarede sig med. Fra Lejligheden undsiap en ung Mand,
der flygtede over Taget. Fru Tandlæge Petersen fik et Chok og saaredes.
Lejligheden raseredes helt af Haandgranater.

-Gestapo har huseret voldsomt i Fredericia siden 5.Oktober. 9.ds. arre—
steredes Læge Gram.

-Under Razzia i Randers Natten til Tirsdag foretoges 200 Arrestationer.
Fangerne samledes sammen i Markedsgades Skole, men mange blev senere fri
givet.

-I Kolding har Tyskerne nu krævet hele Arresten rømmet, for at de kan
faa Plads til deres Fanger.

-Nørlund fra Berlingske Tidende er ført tilbage til Vestre fra Frøslev.

-Overlæge Bech, Varde Sygehus, er arresteret og ført til Kolding.

-Carl Henriksen, Smallegade 40 B, Stuen, er blevet arresteret paa Syl
vester Hvids Kontor.

-I gammel Virum har tysk Politi arresteret 12 danske Politimænd, der var
angivet af Varmemesteren i en Ejendom i Nærheden. Denne Mand har faaet
tyske Papirer.
-Tyskerne sprængte i Gaar Døren til Orlogskaptakn Valentiners Ejendom,

efter at Fruen, der var alene hjemme, havde nægtet at lukke op. Der blev
foretaget Ransagning. Tyskerne menes at være tilkaldt af en Mand ved Navn
Sebbelov, som bor i samme Ejendom. Han er SS Mand, hjemvendt fra Østfron
ten.

-Sagfører Wolmer Veik, Assens, og Pastor Gamborg Andersen, Norup, er
løsladt. De er begge Medlemmer af Dansk Ungdomsvirkes Amtsudvalg.

-Det oplyses nu, at den paa Kastelvej saarede og arresterede Mand er
Danmarksmesteren i single sculler, Henry Kærsgaard. Den flygtede, men at
ter anholdte hævdes at hedde Gad (Navnene stammer fra tysk Kilde).

—Det kan nu afsløres, at Lærer Niels von Wandt Rahbek dræbtes under An
greb paa Børge Hansens Radiofabrik Torotor paa Amerikavej. 12 Mand prøve
de paa at afvæbne Sabotagevagter, der t~idligere er blevet afvæbnet. De
havde imidlertid siden sidst faaet Panserplade-Dækning og var udrustet
med Maskinpistoler. Flere saaredes under Kampen, i hvilken Angriberrie
ganske savnede Dækning. Aktionen maatte afblæses. Man tog de Saarede med
sig, men da det opdagedes, at Rahbek var død, blev han efterladt. Sommers
Korps fik senere Liget udleveret fra Shellhuset, og Familien har ikke kun
net faa at vide, hvad der er sket med det. Rahbek, der var en frygtiøs
dansk Patriot, var kendt som “Bob”.

-Fra DSBs Beredskabslager er der i Aftes røvet 50 Staalhjelme. Røveriet
fandt Sted paa Godsbanegaarden.

-Det hænder ofte, at der fra illegale Organisationer stjæles Materiale
af forskellig Art, formentlig paa Grund af Ukendskab til, hvem der ejer
det. Bortset fra det forkastelige i, at illegale Organisationer stjæler
fra hinanden, kan man volde meget Afbræk i Planer. Det maa indskræpes, at
man, inden man foretager “Bjergningsaktiorier” altid undersøger, I hvis
Besiddelse det paagældende Materiale befinder sig

-Tyskernes Holdning til eet forbudte CB-Korps afsløres i ~l sin Idioti
af følgende Passus i en dansk ministeriel Akrivelse til kommunale Myndig
heder: “Den hidtidige CB-Organisation som et Politimesteren underlagt
samlet Korps er ophævet ved tysk Dekret, men der er fra tysk Side intet
til Hinder for, at det hidtidige CBMandskab, hvis Forpligtelser overfor
Luftværnsmyndighederne i Henhold til den danske Lovgivning fortsat be
staar, indkaldes til Tjeneste-herunder ogsaa i et af Statens civile Luft-
værn nærmere fastsat Omfang til fast Tjeneste under de enkelte Tjeneste-
grene, hvor de er uddannet. Under Tjenesten vil de hidtidige Uniformer
kunne anvendes efter Fjernelse af de til Uniformerne hørende CB-Tegn”..

Sic~

-Paa given Foranledning gøres opmærksom paa, at ikke blot de to til Sve
rige flygtede Medarbejdere fra Pressens Radioavis, men ogsaa de endnu
tilbageblevne deltog i Drøftelsen af den tyske Kommentar og var med til
at vedtage, at man ikke vilde læse den op. Vi noterer dette for en Ordens
Skyld af Hensyn til Eftermælet. og tilføjer, atvi for vort Vedkommende
ikke har næret Tvivl om, at Medarbejderne var enige- Sagen er blot frem-
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stillet overfor os, som om Beslutningen blev taget af de to alene.

-Følgende Historie er meget populær i Tyskland i øjeblikket:
De Allierede rykker ind i Berlin. I et Tilflugtsrum finder de en sammen
krøben Mandsl ing, som identificeres. Det er Goebbels. Ved et veldækket
Bord findes Goering. Ved Indgangen til Rigskancelliet staar en underlig
Mand med Tandbørsteoverskæg og en Haarlok. Han gør Honnør og siger: Hem
melig engelsk Agent Nr 504, Hitler, til Tjeneste. Min Mission er endt.
Tyskland er fuldstændigt ødelagt”....

-Oplysninger udbedes om følgende: Mogensen, Nordre Fasanvej 192, l.tv.,
Viggo Pedersen, samme Adresse, Aksel Juul, Hillerødgade 21 A IV, Sund—
strøm, samme Adresse, Carl Jeppesen, Asminderødgade 14 II th, Majorinde
Christine Brandt, Pens.Langelinie, Bredgade 3, Fru PUrschel, samme Sted.
Godsejer Schiøtz Christensen, Gi Klingstrup pr Vejstrup, Sydfyn, Maler
Leif Hollensted Miene, nu Odense, Isenkræmmer N E Carlberg, H P Henrik
sens Eftf. Hovedgaden 82, Lyngby, Reservebetjentene 271 Weigel og 272 5
0 Pedersen, Odense, Kriminalassistent Ravnsted, Odense, Peter Mads Chr
Madsen, c/o Th Hansen, Fredensgade 18, Grosserer Knud Thorgils, Køben
havn, Thorkild Andersen, Borgergade 58, Silkeborg, Frk Maja Poulsen, Tes
dorphsvej 75, Assurandør Hans Eriksen, Slotsvej 37 (Rehabiliteres), Fru
Christensen, Peter Bangsvej 23, Eskild Nielsen, Lindealle, Vanløse.

—SPECIELT: Leif Schmidt vil gerne i Kontakt med Lærer Knudsen.

-En tysk Marinesoldat forulempede i Gaar ved l6~ Tiden paa Strøget en
ung Pige, Gerda Vikjær, Brigadevej 20. Da hun afviste ham, skød han efter
hende og saarede hende i Benene.

-Kaptajn Stensbæk fra Røde Kors har været i Tyskland og melder, at Gave-
pakkerne til de internerede Politifolk er afleveret til et Tremandsud
valg, som de internerede selv har valgt i Lejren.

-Vestre Skole i Rønne er beslaglagt af Tyskerne og ombygges nu til Bebo
else, vistnok til Gestapo. Arbejdet udføres af Hansen, Frydenlund, der
tidligere har udført store Arbejder for Tyskerne paa Sydbornholm.

-SPECIELT: 178. Deres Oplysninger og Forespørgsler “sendt i Udvalg”.

-Det er ikke alle Tyskernes Fanger, som er Danskere i Ordets egentlige
Betydning. For snart et Par Maaneder siden arresterede Tyskerne saaledes
en tidligere O.T.Chauffør, Jens Hjortgaard Nielsen, Islevhusvej 35, og
hans Border Bent, der i halvandet Aar har gjort Tjeneste i grøn Uniform,
vistnok ved Flakskyts paa Amager. Faderen, Murermester Nielsen, Islevhus
vej 35, anholdtes ligeledes, men er fornylig løsladt. Brødrene sigtes for
Tyverier af Haandgranater og Pistoler. Jens menes at være i Frøslev, mens
Bent stadigt sidder i Vestre. Moderen løber med Blomster og Frugt til ty
ske Soldater paa Lazaretter og har indtil fornylig været Medlem af DNSAP.

-SPECIELT: 207. Tak for Tilbudet, De skal faa sendt en Adresse, hvorfra
kan hente.

Svar til flere. Inf.NN har faaet et Omfang langt ud over det
almindeligt beregnede, og vi kan desværre kun tage strengt
nødvendige Abonnementer. Man maa klare sig med Udlaan

-5/ERMELDING: Hilsen til Vilhelm, Stie, Anders, Preben, Ole, Søren, Ve
ronica, Ida, Frode, Olga, Asger, Adolf, Gorm, Niels, Gabrielle, Stefan,
Emilie og Kristoffer.

-Tyskerne har atter frataget TTs Korrespondent i København Telefontil
ladelsen. Aarsagen og de nærmere Omstændigheder er ikke kendt. Af Hensyn
til Forbindelserne med Udlandet anmodes Abonnenter med Ruteforbindelser
om altid for en Sikkerheds Skyld at sende et Eksemplar af Inf.NN over
(dette er et Apropos-det er trods alt ikke TT, som ekspederer vore Nyhe
der til London)

-Berlingske Tidendes 2 IErketyskere, Forfatteren Svend Borberg og Lederen
af Tekstarkivet, Arkivar Niels Faber, viser sig ikke mere paa Bladet. Man
har meddelt Niels Faberm der er uddannet paa Førerskole i Tyskland, at
man ikke kan garantere for hans personlige Sikkerhed. Svend Borberg har
meddelt, at han indtil videre ikke kommer, da han “skriver paa et Styk
ke”. Han har ikke meddelt, hvilket Teater i den vide Verden, som fremti
dig kan tænkes at spille Hr Broberg, der efter Krigen næppe kan tænkes at
have nogen Forbindelse, som kan tvinge Teaterdirektører~ Cirkus Broberg
faar ingen ny Sæson.

—SPECIELT: til HOT: A.4-36/Pigen A. Hilsen H plus B.

-I Forbindelse med Arrestationen af Overlæge Wollesen, Aabenraa, medde
les, at Tyskerne i Sygehusets Kælder har fundet 6 Kasser med Vaaben og
Ammunition. Disse Kasser var paa falsk~ Papirer indleveret til Sygehusets
tyskvenlige Inspektør som Luftværnsmateriel.

—Tysk Politi, anført af Poul “Tysker”Hansen har i Nærheden af Søndersø-
Skovene fundet Halvdelen af en Ladning Vaaben, som var kastet ned fra
Luften. Faldskærmene og 5-6 Beholdere sad fast i Trætoppe.

—Røde Kors, hvis Indsats under Helmer Rosting stadigt lader meget til
bage at ønske, har meddelt Falck og Zonen, at man ikke kan tolerere Røde
Korstegnene paa Ambulancerne, da der med dem foregaar “Erhvervskørsel”.
Efter vor private Mening sidder Røde Korstegnet med større Hæder paa de
to Redningskorps’ Ambulancer end paa Hitlervennen Helmer Rostings Priva
te Bil. Kritiken mod Røde Kors retter sig især mod Hovedcentralens Passi
vitet. Man meddeler eksempelvis ikke Fangers Paarørende, naar man hører
noget, men besvarer Forespørgsler (Lister over Internerede kan Folk læse
i de illegale Blade, men ikke faa fra Røde Kors). Vi nærer ikke Tvivl om,
at Hr Rostings Fødder forlængst har faaet Forfrysninger, men en Mand med
hans Fortid burde overhovedet ikke tolereres i en Stilling, der i lang
Tid har været meget betydningsfuld i det dansk-tyske Forhoid. En stærk
Mand kunde have afværget mange Mishandlinger og gjort meget for Fanger.

-SPECIELT: 426. De skulde efter Listen faa dagligt Brev. M H t J maa den
evt. Fejl ligge hos ham. Vi kan desværre ikke skaffe manglende Numre.

-Fra kyndig Side gør man opmærksom paa, at Borgmestrene ikke kan siges
at have afslaaet at overtage civile-~Politifunktioner. Foruden Oprettelsen
af kommunale Vagtkorps sker der kommunal Overtagelse af visse civile Po
litifunktioner, mens andre, som omtalt overgaar til Amterne, Dommerne m.
fl. Resten overgaar til nogle Kontorer under Amtmændene. De oprettes i
hver Politikreds. Man kender ikke noget til Korps paa Landet i Tilslut
ning til Brandvæsenet.

-Hjemmetyskerne bliver mindre og mindre glade for Situationen. En lille
Fyr, der gaar i tysk Skole, men som naturligvis taler uforfalsket Sønder—
jydsk, sagde forleden til en Dansker: Mi Far saje, te nu æ de wos, dæ ska
hold æ Snut~ (holde Mund). At Hjemmetyskere lukkede under Strejken har
gjort Nazisterne paa Diobernhaus i Aabenraa helt afsindige, og de straf
fer nu Cheferne for de paagældende Firmaer ved at sende Personalet paa
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Gravearbejde eller lade det springe Soldater. Den tyske “Berufsgrupp&’ i
Nordsiesvig har udsendt et Cirkulære, undertegnet af Hansen-Dam i Sønder
borg. Det slaar fast, at Strejker er Fjendens Vaaben. og sammen med “an
dre Forbrydelser” skal tjene som en Provokation, en Udfordring til Værne—
magten. “In diesen Monaten des gewaltigen Ringens um Sein oder Nichtsein
Deutschlands will man durch den Streik und durch die mit diesem verbunde
nen Unruhen der kämpfenden Front in den RUcken fallen” Hr Hansen-Dam me
ner iøvrigt, at Strejkerne organiseredes af faa uansvarlige Elementer, og
han fastslaar, at den, som deltager i Strejken, deltager i Kamp mod Tysk
land. Endelig truer han Folkefællerne med, at den, der deltager i en
dansk Strejke, vil blive draget til Ansvar~ Millioner af tyske Mænd, der-
imellem ogsaa vore Kammerater, er ved Fronten. Vi, der maa blive hjemme
eller vilde blive hjemme, maa opfylde vor Pligt her. I Folkegruppen maa
en Strejke være en Umulighed. Vi vil ved vor Holdning forny vor Bekendel
se til Fører og Rige.” Dokumentet er interessant, dels fordi det
viser Folkegruppens Vankelmod, dels fordi det endnu i 1944 dokumenterer,
at Hjemnietyskerne føler sig som Tyskere. De skal blive behandlet derefter.

-Der advares mod en Art Kædebreve med Opfordringer til at danne Militær-
grupper. Det er rene Barnestreger. Samtidig advares der indtrængende i-
mod den kolossale Snakkesalighed. Det er uhyrligt, hvad udenforstaaende
ved Besked med. Ganske vist indhyller Snakkesaligheden det hele i et Taa
geslør af Sludder, som Gestapo kan have svært ved at trænge igennem, men
rigtige Oplysninger siver ogsaa ud, Man bør ikke glemme, at Videregivelse
af noget, man har erfaret i Nysgerrighed, kan føre Landsmænd i Døden, og
en skønne Dag kommer man selv til at bøde for sin Letsindighed. Det kan
en Dag blive nødvendigt at slaa skaanselsløst ned paa de snakkesalige,
indenfor og udenfor Rækkerne.

Møller, administrerer nu en
en Biograf ikke spiller det
Møller Rapport til de tyske

—Fordelingen af de danske Levnedsmiddeltransporter til Tyskland volder
større Vanseligheder end nogensinde. Kielerkanalen er spærret paa Grund
af Skader efter Luftangreb, og man kan ikke komme igennem til Hamburg.
Skibene gaar derfor til LUbeck, hvis Havn i Forvejen er for lille og for
overfyldt, og hvorfra Viderefordeling kun er mulig med Jernbane.

-Tyskerne hjemsender i disse Dage de tyske Statsborgere, som har arbej
det paa “Grøften” over Sønderjylland. Arbejdssoldater og Fanger skal byg
ge Befæstningslinien færdig. Der er Serbere. Polakker og mange andre Na
tionaliteter repræsenteret i den brogede Flok, der huserer, saa ingen kan
vove sig ud efter Mørkets Frenibrud.

-Direktør Aksel Høyer holdt sit Foredrag “Hvem ringer Klokkerne for” fra
Aabenraastudiet, der bevogtedes af tyske Soldater.

-De tyske Voldtægtsforbrydelser er taget til i en saadan Grand, at man
i kyndige Kredse mener, at det er meddelt de tyske Soldater, at de, lige
som i Rusland i sin Tid, uden Strafansvar kan tage de Kvinder, de ønsker.
Det hidtil grelleste Eksempel er oplevet for et Par Dage siden paa Raad
huspiadsen. En Sporvognskonduktør og hans Hustru blev standset, og da hun
ikke havde Legitimationskort, førtes hun ind i Dagmarhus. Her blev hun i
Vagtlokalet i Løbet af Aftenen voldtaget en Sn~s Gange af berusede tyske
Soldater. Hun er indlagt paa Hospital.

—Under endnu uopkiarede Omstændigheder er en Pensionatsværtinde, Fru
Søndergaard, Sallingvej 70 St, i Gaar blevet skudt i Laaret af en Loge
rende.
-Der er ankommet 30-40 Schalburgfolk til Silkeborg, blandt dem flere b—

kalkendte Folk.

-Da en tysk Patrouille 10/10 kom kørende gennem en Gade i Silkeborg,
sprang en lille Hund gøende ud fra Fortovet. En Soldat affyrede Pistol-
skud imod den og dræbte den. Han skød henover nogl~e legende Børn.

-Da en Mand i Silkeborg forleden Nat bad nogle tvangsindkvarterede tyske
Soldater om at være lidt rolige, skød de to Skud gennem hans Vinduer.

Amerikansk Flyver Charles Dougan fra Californien kom i Lørdags i Land et
Sted i Danmark i en Gummibaad. Nu er han i Sikkerhed i Sverige. Dougan,
en 23 aarig Jagerflyver, har været aktiv Kampflyver i 5 Maaneder og del
tog bl.a. i Invasionen i Holland. Han har tidligere reddet sig fra Ned-
skydning i Kanalen. Under et heftigt Angreb paa øen Sild dækkede han med
sin Mustang-Jager, hvori kun findes een Mand, Bonibemaskinerne. En Granat-
splint ramte en Vinge, og det blev klart, at han ikke kunde naa hjem. Ef
ter radiofonisk Aftale med Eskadrillechefen satte han saa Kurs mod øst
for at naa Sverige. Undervejs faldt hap i Vandet. I 22 Timer drev han
rundt med Baaden. Da en tysk Baad passerede, sprang han overbord og holdt
sig fast med Hænderne i Dækning bag Gummibaaden. Tyskerne sejlede forbi.
Dougan, hvis Mor er svensk og født Olsson, haaber at være i Luften igen
om faa Dage. Han erklærer, at den danske Modstandsbevægelse har vakt me
gen Beundring i de allieredes aktive Styrker, og at der staar lige saa
megen Respekt om danske Sabotører som om Flyvere og Faldskærmsfolk. Om
Angrebene paa Biler paa danske Landeveje erklærer han, at de skyldes geo
grafiske Fejltagelser, idet der er Ordre til at foretage den Slags i
Nordholland og i Tyskland. De paagældende Flyvere har alle faaet Overha
bing, naar Rapporter fra Danmark viser, hvad der er sket. Heller ikke
Persontog med Civile maa beskydes, men det er vanskeligt fra Luften at
skille et Troppetransporttog fra et Persontog, saa Fejl kan ske. INF.NN
lovede Dougan at bringe hans Hilsen til den danske Hjemmefront videre. Vi
er, sagde han, Soldater i den samme Armé- og vi vinder~

“Landstormen”, der bor i Schalburgkasernen i København, har udsendt en
Skrivelse, hvori det bl .a. hedder: “Alle danske National-S~cialister har
med Længsel ventet paa det øjeblik, hvor vi igen kunde gril5e Offinsiven
og fra en midlertidig Stilstand atter marchere mod det Maa, vi engang
satte os, og som vi heller ikke i disse vanskelige Dage har tabt af Syne
een eneste Gang. øjeblikket er nu umiddelbart forestaaende. En Koncentra
tion af Tropper, som man aldrig før har set det i Krigshistorien, har
fundet Sted indenfor det Rum, som Tyskland og dets europæiske Forbunds-
fælles nu fører Kampen i. Allerede nu ser vi, hvorledes Englænderne og
Amerikanerne forbløder i forgæves Stormløb paa Siegfriedliniens Udenvær
ker, og hertil kommer en Række autoritative tyske Udtalelser, der klart
viser, at et Vendepunkt i Krigen er nært forestaaende. Atter vil Natio
nalsocialismen for en undrende Verden bevise sin Evne til at gaa helt nye
Veje og bringe taktiske og tekniske Overraskelser, som ingen havde tænkt
sig.

Skrivelsen citerer en Udtalelse af Goebbels til den japanske Berliner
korrespondent Kato om nye Vaaben. Goebbels betegner dem som Sensationer.
Videre citeres en Udtalelse af Hitler paa en tysk Lægekongres, hvori han

-Den tidligere Leder af DSB Kino, Direktør
Straffeordning for Filmsselskabet Ufa. Hvis
“bovbefalede” Antal tyske Films, afgiver Hr
Myn d i gheder.

170 171



l1.Oktober 1944 INFORMATION NR 304 VIII NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 269. 11.Oktober 1944 INFORMATION NR 304 IX NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 269.

garanterer for de nye Vaabens Tilstedeværelse. Man maa blot have Taalmo—
dighed lidt endnu, til de forelaa i saa stor Mængde, at de uden Ophør og
Afbrydelse fortsat kan anvendes. Hitler sluttede saaledes: “Og jeg beder
blot det naadige Forsyn tilgive mig de sidste 14 Dage af Krigen”.

Skrivelsen fortsætter: En politisk Vending er nylig indtraadt i Danmark.
Kammerater~ Ogsaa danske Nationalsocialister maa og skal mobiliseres i
den forestaaende Slutkamp. Nu skal det vise sig, om vi danske National—
Socialister er i Stand til at finde sammen til Løsning af de svære Opga
ver,som endnu ligger foran os.
Det viser sig derefter, at man indenfor Landstormen (oprettet sammen med
Schalburgkorpset og, ifl Skrivelsen allerede tællende flere Kompagnier
veltrænede Folk) vil oprette særlige Vagtkompagnier vil Støtte for Orga
nisationens Udbygning i de enkelte Dele af Landet. Man kræver dog forsig
tigvis Kvalitet fremfor Mængden Skrivelsen sendes af “Major” M J Arild—
skov til alle “gamle Nationalsocialister”. Man skal for at komme ind i
Landstormens Vagtstyrke være militær duelig og indenfor den Aldersgrænse,
“hvor” man kan deltage i alle øvelser og en streng Vagttjeneste. Man skal
kunne fremlægge Bevis for, at man igennem positiv Indsats har været med~
i Kampen mod de internationale kapitalistis~ke og kommunistiske Kræfter
eller fremskaffe to Underskrifter. Man indtræder under militære Love, og
ukammeratlig Optræden og slap Opførsel medfører Slettelse. Som Vederlag
udbetales 145,00 Kr pr Uge, hvorfra gaar 4 Kr pr Dag til Kost. Man vil
ikke kunne passe noget Arbejde ved Siden af. (Privat Bemærkning: Og abso
lut slet ikke noget bagefter). Af Optagelsesdokumentet fremgaar, at man
skal være arisk, gift med en Aner (hvis man er gift~), og man maa ikke
have været Medlem af nogen hemmelig Loge saasom Frimureriet, Odd Fellow,
Rotary e.l., ligesom man ikke maa være straffet for “en i den offentlige
Mening vanærende Handling”. Det er aabenbart det sidste, Nazisterne for
tolker særdeles large, idet Rovmord, Mordbrand, Sædelighedsforbrydelser
af enhver Art op til Blodskam, Tyverier, Bedragerier, Barnemord, Under-
slæb, Falsk etc hidtil har været Undtaget fra Forbudet i Optagelsesbe
stemmelser for nazistiske Korps her i Landet. Hvis det endelig er for
grelt, kan man blive ansat direkte under Gestapo. Brødløs behøver man
altsaa ikke at blive foreløbig. Heil Arildskov. Ind i Landstormen~

VESTFRONTEN: I Formiddag Kl 11 udløb det ultimatum, Amerikanerne havde
stillet det omringede Aachens Besætning: Betingelsesløs Overgivelse. Der
var ingen Tegn paa, at Tyskerne vil reagere. Kampene har ikke været af
brudt. Amerikanerne truer Aachen med det haardeste Bombardement fra Luf
ten og fra Artilleri. Alle Landeveje ind til Byen er besat. I Scheldemun
dingen er landsat yderligere Forstærkninger i Ryggen paa Tyskerne. Ty
skerne kæmpede i fire Timer under Gasalarm, idet den kunstige Taage i
Forbindelse med Havgus var saa tæt, at Tropperne ikke kunde klare sig u
den Gasmasker. I det besatte Vesttyskland opholder sig ca 60,000 af de
oprindelige 140,000 Indbyggere. De fleste har klaret sig ved at ty ned i
Kældrene. Kulgruberne er genaabnede. Tyskerne har kun sprængt faa Skak
ter.
ØSTFRONTEN: Russerne staar ved østersøe baade Nord og Syd for det inde-
sluttede Memel. Flygtningeepisoderne fra Vesttyskland gentager sig i øst
preussen. 3000 Kvinder og Børn fra Memel ankom i Gaar over Hals og Hoved
til Tilsit. Andre har forladt Memel i smaa Baade. Deres Skæbne er usik
ker. De sidste højere Partifolk har forladt Tilsit og er rejst til In
sterburg.

SYD0STFRONTEN: Russerne erpaa endnu et Punkt gaaet over Tais. De gaar
hurtigt frem Vest for Szolnyk. Fra Debreczin rykker en anden kraftig rus
sisk Kile stik mod Nord i Retning mod Beskiderpassene, hvorfra russiske
Tropper søger at bane sig Vej ind i Ungarn. Aktionen tilsigter at omringe
NordsiebenbUrgen. Tyske militære Kredse har med Ængstelse set, at den un
garske Forsvarsminister har oprettet en Nationalgarde og ladet i Tusind
vis af civile Ungarer bevæbne. Man nærer Frygt for, at disse Vaaben skal
blive vendt mod Tyskere. Hele ungarske Afdelinger er gaaet over til Rus
serne. I Budapest er samlet tre tyske Infanteridivisioner og to ungarske
SS Divisioner. De vil forsvare Byen endog imod den ungarske Regerings Øn
ske.
SAMARBEJDE FRABEDES. Fire højtstaaende tyske Officerer af Hæren paa War
szawa-Fronten, deriblandt Generalmajor Haaseler og Oberst von Bottchen,
har i en Henvendelse til Føreren anmodet om at blive forflyttet. De kan
af personlige Grunde ikke gennemføre et gnidningsløst Samarbejde med den
nye øverstbefaldende, Bødlen, Politigeneral v. Wachalevski.
HIMMLERS CHEF: Kyndige tyske Kredse erklærer, at en Række vigtige Beslut
ninger ikke træffes af Himmler selv, men af hans Massør, en Mand ved Navn
Kerstens, der paa Grund afsineMassageevner er blevet Professor. Ker
stens, en Mand paa ca 100 kg, er Himmlers fortrolige og giversit Besyv
med i Spørgsmaal om Liv og Død.
RESTRIKTIONER. Der er i Hamburg indført gasløse Dage. Dage uden Elektri
citet vil følge. Eksemplet skal, paa Grund af Kulmangel, følges i hele
Riget.
DET FORNUFTIGSTE: For nogle Dage siden forsøgte en SS General at gaa over
Grænsen til Schweiz. Han blev standset og sendt heim ins Reich. Nogle Da
ge senere forsøgte han igen, og det samme skete, Saa skød han sig.
“Schaffhausener Arbeiter Zeitung” skriver, at det sikkert er det fornuf
tigste, SSgeneralen har foretaget sig hele sit Liv.
LEVER GOERDELER? I den tyske Opposition har man som bekendt hele Tiden
hævdet, at det ikke var Overborgmester Dr Goerdeler, som blev taget til
Fange ved Danzig, selvom Milliondusøren blev udbetalt. Man mener, Gesta
po har spillet Komedien for at redde Prestigen. Der var ingen Tilhørere
ved Retsforhandlingen, ikke engang fra den tyske Presse, og ingen har o
verværet Henrettelsen. Nu har den tyske Politiattache i Bern, von Noske,
meddelt Himmler, at Dr Goerdeler sandsynligvis bor i en Hytte ved ZUri
cher See~

I

SIDSTE:

TTs Korrespondent, Hermansson, er at betragte som udvist. Han har Ordre
til at forlade Danmark i Dag. Enhver Aftale mellem det svenske Nyhedsbu
reau og den tyske Censur i Danmark maa hermed anses for afbrudt, og der
kommer næppe svensk Korrespondent til Landet før efter Krigen.

Der forsvinder for mange Vaaben fra Amalienborgvagten I

Fra russisk Side erklæres, at den røde Hærs Fremrykningsfart helt har
brudt den tyske Modstand paa Balkan. Meddelelser fra Ankara gaar ud paa,
at der er almindelig Generalstrejke i hele Ungarn, men det bekræftes ik
ke fra anden Side.

Der er endnu ingen Forklaring paa Krigens mest langvarige Telefonspærring
mellem Tyskland og Sverige (den synes dog nu ophørt, idet Ilsamtaler ek
spederes). Fra Søndag Klokken 10 til Onsdag Middag var de svenske Journa
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lister i Berlin uden Forbindelse med Stockholm. Tyskerne har nu opstillet 21 cm.s Haubitzere paa Middeigrunden. Der er
ogsaa svært Skyts paa Trekroner og Flakfortet. Alle Mundinger peger mod

En Beretning fra Kommandør Vaion fra den franske Modstandsbevægelse skal København. Fra den danske Tid findes paa Forterne Beregninger over, hvor-
blive bragt snarest muligt. Redegørelsen for den franske Modstandsbevæ- ledes Kanonerne skalrettes ind, for at bestemte Bygninger i København
gelses Opbygning og Udvikling indeholder adskillige af Interesse forGrup- rammes. Blot ved at aflæse nogle Tal vil Tyskerne f.Eks. kunde se, hvor
perne herhjemme. Hele Kampen i Frankrig lededes afet Tremandsraad. dan de kan skyde Raadhuset i Grus.

SLUT Det bekræftes endnu engang fra tysk Kilde, at Pancke mener sin Trusel om
Fladebrande i København i Tilfælde af Uroligheder alvorligt. Han vil lade
visse Kvarterer stikke i Brand i alle Verdenshjørner. I saa Fald nytter
Kældrene ikke. Det eneste Sted, man vil kunne opholde sig i nogenlunde
Sikkerhed, er i de nye Bunkers, i Dækningsgravene eller i Parkerne under
aaben Himmel.

Den største Fare i den nuværende Situation er, at visse Dele af Befolk
ningen ligefrem nægter at se, hvad der foregaar for øjnene af alle. Man
nærer visse forældede Forestillinger. I sønderjyske Kredse kan man f.Eks
spore Rester af en gammel Forestilling om tysk Retsopfattelse, stammende
fra den svundne Tid, da man engang imellem kunde faa Ret ved Rigsretten,
og da Politiet var Politi, selvom det var tysk. I andre Kredse kan man
møde de mærkværdigste Ideer. Saaledes gav en kendt Ungdomsfører, der er
velkendt i Sønderjylland, forleden Udtryk for, at de deporterede Politi-
mænd dog maatte være valgt ud-de maatte jo nok have lavet noget. Det kni
ber aabenbart at forstaa, at det var et tilfældigt Formiddagshold, ogat
det vilde være blevet 2000 andre, hvis Aktionen havde fundet Sted om Af
tenen i Stedet for Først bitre Erfaringer kan lære disse Mennesker, at
de regeres af Mordere, og at Ordenen opretholdes ad Forbrydere.

Lad os tage et Par Eksempler: Som omtalt er Anker Due, “Den lille Banan”
løsladt af Tyskerne. Det foregik paa den Maade, at to Schalburgfolk kom
ud til ham i Vestre den 19.September. De lukkede ham ud af Cellen, idet
de sagde: Kom saa ud, din Idiot, og lad være at lave flere Dumheder. Se
nere er Anker Due, som omtalt, blevet Politimand. Han er forleden set i
en af Politiets Patrouillebiler. Skulde nogen have glemt, hvem Anker Due
er, kan det anføres, at det drejer sig om en nogle og tyve Gange straffet
dansk Forbryder i tysk Tjeneste. Han sad fængslet efter at have tilstaa
et Mord paa en Politibetjent paa Højbro Plads og Meddelagtighed i Mordet
paa Redaktør Sigurd Thomsen. Denne Mand opretholder nu Ro og Orden i Kø
benhavn og tilkaldes af naive Medborgere, som mener, at man dog trods alt
maa ringe til Politiet, hvis ens Cykle bliver stjaalet. ~

Eller~hvad mener man om følgende autentiske Detailler fra “Politiet”s
Nedksydning for kort Tid siden af Vognmand Svend Hansen, Tuxensvej 9,
Brønshøj, som dræbtes paa Hjørnet af Phistersvej og Strandvejen, fordi
han ikke standsede hurtigt nok paa et Tilraab (det skete ganske vist før
19.Septbr., men det varde samme Folk, som gjorde det). Efter at Hansen
var styrtet om og laa døende paa Kørebanen hørte man en Mand fra Bilen
brøle paa Dansk til en anden, som var staaet ud af Vognen: Saa tag da
hans Papirer, for Helvede. Han bider sgu ikke Meldingen om Episoden lød:
Det gik fint. Ingen saa noget, og der var ikke noget Opløb.

.Efter at Tyskerne havde lukket Frederiksberg Politistation, tvang de
Pol-itifuldmægtig Tillisch til at skrive under paa en Erklæring om, at han
havde modtaget Stationen i ubeskadiget Stand. I Virkeligheden var alle
Døre, Skabe og Skuffer brudt op og alle private Ejendele, fra Uhre til
Fyldepenne og Lommebøger, stjaalet af Tyskerne, der desuden havde forø
vet Hærværk. Herrefolkets Ophold i Dagligstuer sætter sig mærkværdigt nok
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altid varige Spor i Poleringen, hvordan det saa end kan være.

Eller hvad mener man om, at de københavnske Hospitaler i disse Døgn mod
tager gennemsnitligt 30-40 Kvinder, som er blevet saa medtagne af tysk
Voldtægt, at de maa under Lægebehandling?

Man skulde synes, denne ene Ting var nok. Men Nyheden naar ikke ud paa
Landet, og naar den der ud, saa tror man ikke paa den. Der findes vitter
ligt i dette Land endnu i Dag Folk, som siger: Ja, Englænderne siger eet,
og Tyskerne noget andet, og hvad skal man saa tro: Der findes ogsaa i By
erne Lænestolsdanskere, som nok hører Nyhederne, men som højst bruger dem
som Krydderi paa Konversationen, og som ikke under nogen Form kunde tæn
ke sig selv at foretage sig noget. De paaberaaber sig, hvis man trænger
dem haardt, Forpligtelser overfor Familie, Hjem, Stilling o.s.v. - som
om vi andre ikke ogsaa havde Hjem, Familie og Stilling engàng. Naa, men
de selvretfærdige kommer, saavidt erindres, ikke i Himlen, saa nok omdet

Det har været en Velsignelse, at den danske Befolkning midt i alle Træng
sler har bevaret Nerverne i Ro, stort set. I hvert Fald er det sjældent
de truede, som er mest nervøse. Men man bør ikke være blind for, at det
en skønne Dag kan blive en Fare dette, at man ikke vil se, hvor risika
bel Situationen er, og ikke vil tro, at der findes saa indfame Forbryde
re i Verden som det Slæng, vi for Tiden har med at gøre. Kontrastvirknin
gen mellem den fredelige, lune danske Hverdag og Begivenhederne bag Ku
lisserne erendnu for grel til, at Folk tror deres egne Øjne og øren. Des
værre bliver de en Dag nødt til det.

Oplysninger udbedes om følgende, idet det atter indtrængende indskærpes,
at Forespørgsler ikke maa betragtes som Sigtelser, endsige som Beviser:
Seminarieelev Ebbe Strømø Hansen, Begoniavej 7 A, Gentofte - Fru Else
Brodthagen, Johan Kellersvej 61 II, Paul Petersen, Johan Kellersvej 49 I,
Fru Petersen, Johan Kellersvej 4, Verner Bengtson, K M Clausensgade 24 I,
-Eistrup, Østergade- Svend 5 Schultz, Politiken - Svend Wæver, Haders

1ev - Maskinsætter ved Fædrelandet, Erik Axel Lundbye, Esbern Snaresgade
9 III - Inger Jensen, gift med Christoffersen, Tibirkegade 6 - Forpagter
Niels Bang Nicolaisen, Friisendal - Forpagter Raun under Friisenberg -

Proprietær R Sønderskov, Sandholm, Birkerød - Poul Jerndorf Larsen, Brugs
foreningen, Nykøbing 5 - Willy M Hald c/o Bertel Hald, Entreprenør, Fre
derikshavn-Købmand 0 V Jørgensen, Hundested - Automobilforhandler Anton
Hansen, Nykøbing Sj - Andreas Hansen og Hustru, Nykøbing Sj - S.Albert
sen, Jernbanevej 25 - K Andersen, Kastanievej 4 B - Robert Andreasen, Det
høje Konditori, Jernbanevej 23 - Sabotagevagt Carlo A Andersen, E Pipers
vej 9 St ty - Backhausen, Ulrikkenborg Alle 32 - Alfred Berg, Chr Win—
thersvej 33 - Rob K Berggren, Tjørnevænget 17 - Familien Buch, Sten
gaardsalle 5 — Repræsentant Heinr. Carstens, Nybrobej 261 - Inspektør E
rik Christensen, Ulrikkenborg Alle 16 II th, Poul Christiansen, Jernbane—
vej 1 B - Forfatteren Erling Bache, Spurveskjulsbakken 39 - C F Duckwitz,
København - William Colding, Bagsværdvej 71 A St ty - B Gjerløff, Vinkel-
vej 16 St - Mejerist Grübe, Ulrikkenborg Alle 24 Ll. - Sigrid Hahn, Ho
vedgaden 12 - Emil Hansen, Mosevej 4 - Robert Hansen, Kløvervej 4 - Fhv
Overskibsinspektør E Haack, Car.Amalievej 44, Marskandiser Gøtsche Peter
sen, Jernbanevej 13 - Frk. E og K Henriksen, Nørgaardsvej 18 A - Gerh.
Haæbrittter, Car. Amalievej 50 - Ing. C Holstein, Lyngholmsvej 28 - Ernst
Fritsbøger, Holmelins Tværvej - Maskinchef E K Grundlach, Solvænget 7 -

Kontorchef Chr Holm, Torvet 6 II - Politibetjent Engstrøm, Kongshvilebak
ken 58 - Sv Aa Jensen, Rosenvænget 31 - Entreprenør Munch Kristensen, Ny
brovej 203 - Direktør Enrum, AEG (nævnt i mf 273, ønskes rehabiliteret)

—Sproglærer M H Iversen, Nordre Frihavnsgade - Kaj Møller, tidl, ansat
paa Orlogsværftet, nu antagelig Dagmarhus -

Den tidligere omtalte Leisted, KTAS, ønskedes undersøgt, fordi der havde
været mærkeligt Besøg hos ham. Der er intet at udsætte paa hans nationa
le Sindelag. - -

Paa Sæbybanen er der nu for hver 200 Meter gravet Dækstillinger, som be—
mandes med tyske Soldater, naar tyske Transporter skal passere. Der sky
des uden Varsel mod enhver, som kommer paa Banelinjen.

- Store Dele af Vendsyssel er i den sidste Uges Tid blevet tømt for
Tropper, og ogsaa fra Aalborg er mange rejst. Staben i Forsikringsselska
bet Fremtidens Bygning synes forsvundet. 30 Lastbiler kørte med Arkiver
ne. Marineinfanteri har afløst Vagtposterne.

-Fra Nordjylland er i de sidste Dage følgende overført til: Aarhus: Dr
Ole Arden og Knud Videbæk, ukendt Sted i Tyskland:, Barbermester Ole Kjeld
sen, Chauffør Egon Gleerup, Felix Jaworski, Elektriker Viggo Anders Ja
cobsen, og Elektriker Ole Lauge Olesen, alle fra Aalborg, Stutthoflejren:
Carl Elenius Andersen, Mølholm, Charles Andre Overgaard Andersen, Had
sund, Løjtnant Erik Hansen, Skive, Stenhugger Harald Héin, Aalborg og Ar
bejdsmand Jens Peter Magnussen, Hadsund~ Frøslev: Søløjtnant Erik Dalle
rup, Poul Bock, Tingskoi ( tidligere flygtet fra samme Lejr, paagrebet i
Aarhus), Poul Gade, Gaaser, Poul Thomsen, Aalborg, Erik Jensen, Aalborg,
Otzen, Aalborg, Vermund MUnster, Aalborg, Henning Knudsen, Aalborg, Skov
foged Knud Nielsen, Rold, Anders Chr Madsen, Aalborg, Theodor Sørensen,
Pandrup, Peter Chr Johan Larsen, Aalborg, Carl Einar Jensen, Sigsgaard,
Niels Larsen Jensen, Kaas, Charles Hedemann Søndergaard, Birkelse og Ma
rius Jensen, Aalborg.

-Valgmenighedspræst Poul Holm og Boghandler Svend Therkelsen, begge Her
ning, er arresteret af Gestapo.

-Anni JUrtz, født i Løjt Kirkeby pr Aabenraa, er pr l.Oktober ansat paa
Politigaarden. Hun har stor Lejlighed i Vestersøhus og færdes meget i
Skandia. Meget mørk og elegant. I Besiddelse af Legitimationskort med
Billede og Teksten: Keine Legitimation-Ingen Legitimation

-Lemnos: Forslaget vedr.Telefonerne lyder Akceptabelt. Det ,kan vi vist
uden videre vedtage. Vedr. Bøgerne mundtlig Besked.

-Søndag Aften gik en tysk Soldat Amok i Aalborg. Han truede alle forbi
passerende med Pistol og skød i Luften efter at have revet Folk af Cyk
lerne. En ung Mand blev saaret.

-Den berygtede Stikker og Værnemager Herreekviperingshandler M Skibsted,
Hillerød, “leder”nu”Politiet” i Hillerød. Han har udfærdiget en “Dødsli
ste” med Navnene paa 10 Borgere, som han ikke kan lide, De har faaet at
vide, at de vil vlive dræbt, hvis der sker ham noget Listen ligger i den
tyske Kommandantur, hvor man har garanteret Skibsted, at dette hans Te
stamente skal vorde opfyldt. Han har allerede i et Par Maaneder boet paa
den tyske Kaserne.

-Stikkeren Poul Jønsson, der i Øjeblikket kalder sig Grosserer Haxdorff,
huserer ifl.Rapport i Øjeblikket i Skodsborg, iført dansk Politiuniform.

-Gestapo har i Fredericia arresteret Fru Bæltehandler Finn Dalgaard,
hvis Mand er eftersøgt, og Proprietær Nielsen ogSon, Skoustrupgaard.
Nielsen er senere løsladt, men Sønnen er ført til Kolding. Det hævdes,
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at man har fundet Vaaben.

-Skønt Sognefogederne i Danmark har vedtaget at følge Politiets Eksem
pel og ergo altsaa er ophørt at eksistere, har man i de sidste Dage et
Sted paa Sjælland oplevet, at en Sognefoged har ringet til Tyskerne, for
di der var fundet et Vaabenlager i en Skov paa Egnen. Det skal i den An
ledning siges, at Sognefogeder, der henvender sig til tysk Politi eller
dansk “Politi” i tysk Tjeneste selvsagt vil være at behandle somStikkere.

-Tyskerne har spillet den flygtede Krigsforbryder Henning Dalsgaard et
lille Puds ved at offentliggøre en af hans kommenterede Artikler i Dag i
Morgenaviserne, trespaltet ot med fuldt Navn (Disse Artikler har jo el
lers været anonyme). Muligt skal Artiklen ogsaa forvirre Offentligheden.

-Man bedes i Dagspressen bemærke den tyske Officielle Kommentar til Med
delelsen om, at Bomhoffs Villa paa Frederiksberg er blevet bombesprængt,
hvorved hans Svoger (ikke Broder) er dræbt. Tyskerne lægger ikke Skjul
paa, at det var en “Gengældelsesforanstaitning”. Det samme gælder Svend
borg Amts Avis og Eksprestogsattentatet, som i hvert Fald de jydske Bla
de faar Lov at behandle ret frit. Man har konstateret, at en af Togpassa
gererne er dræbt før Attentatet - skudt ned i Waggonens Gennemgang Det
menes, at han har opdaget Schalburgtagen og prøvet paa at slaa Alarm. Der
var ingen Tyskere i nogen af de forreste Vogne, hvorimod der meget hur
tigt kom tysk Politi og tysk Jernbanepersonale til Stede. “Fædrelandet”
refererer alle disse Bombeattentater helt paa Linie med andre Blade uden
at antyde, at det er Partifæller, som forøver Forbrydelserne.

-Paa Fredericia Babegaard bemærkede man 11/10 et Troppetog paa Vej mod
Nord. Forrest var et Par tilgitrede Vogne, derefter 5-6 tomme Personvog
ne, og saa først de fyldte Waggoner. Man saa bag Gitteret et Par Ansig
ter, og en Haand vinkede ud. Det var danske Sabotører, der som Gidsler
førtes op gennem Jylland, i Lænker foran Herrefolkets Ekvipager. Jernba
nesabotagen er naturligvis ikke indstillet af den Grund, idet den er et
Led i den rent militære Krig. I de sidste 14 Dage er Linien mellem Ran
ders og Bjerregrav blevet sprængt hver Nat foran det sydgaaende tyske Or
lovstog, “Piraten”. Nu er ogsaa en Drejeskive nær Randers Station blevet
ødelagt. I Ribe er der i Forbindelse med Jernbanesabotage foretaget en
Del Anholdelser. Tysk Politi paagreb Tirsdag Nat tre Purunge Mennesker,
der lagde Sprængstof foran et tysk Tog. Den ene var Elev i 3.G i Ribe
Kathedralskole H P Jensen, Søn af Gdr Jensen, Lebæk, Toftlund. Den anden
kendes ikke. Den tredje flygtede - paa en af Tyskernes Cykler! Han slap
godt fra det. De to andre maatte bære Sprængstoffet tilbage til Ribe. I
Gaar Morges ved 6 Tiden anholdt Tyskerne derefter 9 Arbejdere i Ribe, de
fleste fra Jernstøberiet. Blandt dem er det tidligere socialdemokratiske
Byraadsmedlem, Thomas Broe.

-Tarm Stole og Møbelfabrik er i Aftes nedbrændt. Der blev reddet en
Mængde Maskiner og Materiel, i det næsten hele Byens Befolkning deltog i
Slukningsarbejdet.

-Efter at Redaktør Hermansson, TT har maattet forlade København, er den
illegale Nyhedstjeneste ene paa Skansen igen. Den maa oven i Købet nu og
saa tage sig af højst legale Nyheder, idet Tyskerne har forbudt Ritzaus
Bureau overhovedet ag eksportere Stof, skønt det jo kan høres i den dan
ske Radio. Derimod maa Bureauet indenfor Censurens Rammer modtage Stof
fra TT.

-Der er fra Entreprenør Pauli Bloch i Silkeborg, en gemen Værnemager,
røvet 24,000 Kr i Kontanter, især i 10 Kronesedler. Han har i Aviserne
udlovet 3000 Kr i Dusør. Affæren røber for Offentligheden, hvad andre
længe har vidst: At Værnemagerne samler Kontanter, især i smaa Sedler,
for at redde noget af det de tjener paa Tyskerne. Hos Værnemageren, Ba
rakbygger Nicolaysen, Sydhavnen, har man fundet 720,000 Kr i 500 Krone
Sedler. Bundtet var 30 cm tykt. Nicolaysen har foreslaaet Nationalbanken
og andre Myndigheder at standser sit Arbejde, hvis man vil give ham en
Saldokvittering paa, at man ikke fra Myndighedernes Side har noget at be
brejde ham. Det er nægtet. Han kan være forvisset om, at han vil miste de
720,000 og adskilligt mere, og blive tvunget til at betale sin ulovlige
Indtægt tilbage i mange Aar frem i Tiden, emten han kan præstere Pengene
paa Bordet eller ej. Virksomheden lader sig selvsagt konfiskere, ligesaa
vel som Værnemagere blandt Landmænd kan faa deres Ejendomme eksproprie
ret.

-østrumudvalget er nu fuldt ud afviklet. Det har ikke givet Tab, siges
det, idet man har financieret det ved Varebytte, østrumudvalgets Formand
var som bekendt Gunnar Larsen (nu i Sverige), Fabrikant I C Hempel (Skibs-
farve), Ingeniør Højgaard, der endnu ledet et stort Firma, Godsejer LUt
tichau, der sikkert endnu ikke har begrebet, hvad han gjorde, Direktør
Juncker, Aarhus Olie, som gemmer sig paa en Gaard ved Korsør, og som Se
kretær Niels Erik Wilhelmsen, den kendte Verbindungsverräter.

-Værnemagtens Indkøbskonto for Møbler er løbet op til 20 Millioner Kro
ner, saa man er ikke 100 pCt sikker paa, at alle Møblerne er blevet her
i Landet.

-Paa det kgl. Teater verserer det Forlydende, at Tyskerne har truet He
germann Lindencrone med at sprænge Teatret i Luften, hvis Kunstnere ude
bliver fra Radioen.

-En nøjere Undersøgelse har vist, at de Advarsler, en Række Personer har
modtaget om, at de staar paa en Liste i Dagmarhus, faktisk er ægte. Det
maa dreje sig om en Gidselliste, men Sammensætningen er aldeles ufattelig
- kendte og ukendte mellem hinanden i en Pærevælling. Listen eksisterer

iøvrigt ikke mere, i hvert Fald ikke i Original!

-“Fædrelandet”, der udgives endnu, men hvis Maskiner snart vil finde en
nyttigere Anvendelse, har fundet det nødvendigt i en tresp~ltet Artikel
at haane “9.April-Nationalsocialisternes Flugt til Sverigë”. Udtrykket er
iøvrigt udmærket. Ogsaa vi er villige til at skelne mellem Nazister og 9.
April—Nazister, af hvilke vi finder de sidste langt de foragteligste! Bla
det erklærer, at disse ængstelige frafaldne før Flugten “køber sig Synds
forladelse” hos de illegale Kredse (Den lader sig ikke købe, Hr Bangsted.
Ikke for Millioner, spørg bare Gunnar Larsen i Stockholm) Bladet siger,
at hvis Flygtningene havde anet Indholdetaf et paa Politigaarden fundet
hemmeligt Brev fra det svenske Politi, var de sikkert blevet hjemme. Det
oplyser selv, a~t man paa Politigaarden har fundet Lister over Krigsfor
brydere: 1) Nationalsocialjster, 2) Folk i tysk Tjeneste 3) Folk, der har
arbejdet for Besættelsesmagten 4) Folk, der har tjent Formuer paa Handel
med Værnemagten. Bladet mener, at disse Lister ogsaa findes i Sverige.
Dette er fuldkommen korrekt. Der findes mere end det. Der findes, baade
herhjemme og i Kopi i Sverige, Navnelister, Fotografier og Signalementer
af Krigsforbryderne, og i Tusindvis af Navne paa alle, der har været i
tysk Sold eller udvist unational Optræden. Og der vil ikke være noget
Sted paa den vide Jord, hvor de Herrer og Damer kan gemme sig ret længe.

Ii..
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Som en Englænder, der snart skal hertil, sagde forleden i Stockholm: Hvis
de danske Quislinger anede, hvor god Besked, vi ved om dem, vilde de
bl egnet

-Fhv Landpolitibetjent i Vordingborg, Borg, afskediget paa Grund afDruk,
siden Gestaponiand, har nu slaaet sig ned i Vordingborg igen med Hoved
kvarter paa Missionshotellet. Han synes at skulle være en Slags Politi
mester.

-Kriminalassistent Guldager, der i Vordingborg sigtes for at have hjul
pet Tyskerne efter 19.Septbr (bedes undersøgt), er rejst til Nakskov.

-Kommandanten i Ringkøbing har frataget alle Hyrebil-Vognmænd i Byen Kø—
retilladelserne og meddelt dem, at de udelukkende staar til Raadighed for
Værnemagten Efter Ansøgning kan de faa Lov at køre i offentlig dansk
Tjeneste, men de maa under ingen Omstændigheder køre for Private.

-Tyskerne i Kastrup Lufthavn holder nu Køer. Det var en “tysk” ko, som
forleden afsporede Amagertoget. Hvorfra skulde den ogsaa have lært Disci
plin?

-I øjeblikket staar 50 Flyvemaskiner startklare i Kastrup, Kanipmaskiner
og Transportmaskiner mellem hverandre. Jorderne om Lufthavnen maa ikke
efteraarspløjes i Aar. Der skal være Plads til F1ugten~ Dragør forvandles
mere og mere til det danske Stalingrad, Tyskernes sidste Fæstning ved Kø
benhavn. 22 Villaer derude er nu beboet af tyske Officerer med Familier,
og de ligner ikke de idylliske Familier fra de kendte Malerier fra Dragør
ret meget. Skole og Strandhotel er Stabskvarterer med omfattende Telefon-
forbi ndelser.

-En ældre Mand, der forleden vilde anmelde et Biltyveri paa Nytorv Poli
station, havde glemt sit Legitimationskort. Han blev Kl 14 spærret inde
i et Skab, hvor han niaatte staa til Kl 19, da han tilfældigt blev fundet
af en “Politimand”, der bad ham skruppe ad Helvede til. Hvad han glæde
straalende gjorde.

-En Duel mellem en ung Mand, der efter Ordre skulde dræbe en Stikker,
og en berygtet Aalborgstikker endte i Gaar med, at Stikkeren blev alvor
ligt saaret, mens den unge Mand blev dræbt. Episoden udspilledes i Ve
sterbrogade i Nrsundby udenfor en Ejendom, beboet af Disponent H Meister.
Da han ved 14,30 tiden traadte ud paa Gaden, blev han beskudt af en ung
Mand. Han ramtes i Armen og Maven, men holdt sig oprejst, og da den unge
Mand prøvede at flygte paa Cykle, skød Meister ham ned. Han faldt om.
Meister vaklede hen til ham og skød paa tæt Hold to Skud gennem hans Ho
vede, saa han døde. Derefter blev han ude paa Kørebanen, idet han truede
alle med Pistol. Hans Hustru tilkaldté Ambulance, og Meister forlangte
at blive ført til det tyske Lazaret. Den Dræbte er genkendt som den 20
aarige stud jur Thorki1~1 Nielsen fra Vejle. Det er det sjette Drab i Aal
borg i Løbet af 14 Dage.

-Det hævdes, at den Kvinde, hvis Hoved fandtes i Christianshavns Kanal,
er Inger Juhl (Jull eller Juel) fra Husvildebarakkerne i Bellmannsgade—
Kvarteret. Forældrene har genkendt Smykkerne. Hun er sidst set i Live Lør
dag. Inger Juhl var Feldmadras og har antagelig maattet tage den fulde
Konsekvens af sit Arbedes Risiko. Som bekendt laa hendes Hovede i en tysk
Papæske.

-Naar Gestapochefen Behrend i Aalborg taler i Telefon med Pancke, fore
gaar det paa den Maade, at han med mange Undskyldninger kort forelægger

en Sag, hvorefter man kan høre ham sige: Jawohi, Hr ObersturmbannfUhrer
- Jawohi, Hr ObersturmbannfUhrer. Skønt selv Tyskerne vist ikke har

Fjernsyn, staar han undér Telefonsamtalen i stiveste militære Retstilling.

Paa Aalborg-Hobro Landevejen standses alle Vejfarende af Tyskere. Man
skal legitimere sig og man bliver visiteret. Efter Mørkets Frembrud ud-
spørges m~n om sit Ærinde, og finder Tyskerne det ikke vigtigt nok, bli
ver man vist tilbage med den Besked: Det kan vente til i Morgen.

- Det er nu bekræftet af øjenvidner, at Gerningsmændene til Attentatet
i Svendborg kom fra Odense i en lille, 4 Personers tysk Vogn, der var
benzindrevet. Det er næsten ikke til at gætte, hvem der kører i saadanen.

-Under Provokationer i Rønne i September har Hernmeken, der nu er ansat
paa Politigaarden, udtalt de bevingede Ord: Min Bemyndigelse sidder i min
Pegefinger (Den, han bruger, naar han skyder Folk).

-De Lysstriber paa Himlen som er iagttaget fra Bornholm, siges at være
udvidede Forsøg med V 1, foretaget fra PeenemUnde. Rugter vil vide, at
man bygger Startanlæg til V T i Olsker ved Vedby, men det er ikke bekræf
tet, at det mystiske Byggeri, som faktisk foregaar, har denne Karakter.

-Vedr. Eksplosion i Automobi1services~tationen Diana (Magneto) paa Jagt-
vejen henvises til Dagspressen.

—Kontorelev Aage Kure, Søn af Skoniagermester Kure, Rønne, er arresteret
af Gestapo, der samtidig foretog Ransagning hos Overpolitibetjentene An
dersen og Hillingsøe, Rønne.

-Der skal ikke meget til at blive arresteret i Danmark i Dag. Vognmand
Thomas Michelsen, Løgumkloster, angav fornylig til Gestapo, at Bankbog-
holder Nis Johannsen havde skrevet noget illegalt - han havde selv hørt
Skrivemaskinklapren fra Banken om Aftenen. Johannsen sad arresteret i 5
Døgn, skønt han kunde bevise, at han ikke havde været i Banken. Det viste
sig, at en ung Pige havde haft Overarbejde

-Man nærer i Esbjerg Ængstelse for Husbestyrerinden hos Bankbestyrer,
Dir-Rud Hansen. Hun holdes indespærret i Gestapos Bygning, Hotel Hafnia,
mens de tre Mænd, der blev arresteret i Banken, er ført til Kolding.

-Kongaaskoven ved Foldingbro, tilh.Gaarden Skovlyst, skal nu raseres.
Tyskerne har krævet 60,000 Træer fra Skoven til deres Befæ~tningsanlæg.
Mon de har husket at spørge Struckmann?

-OT i Esbjerg, der blev bombet ud af “sit” Hus, har overtaget det ufær
dige Bangs Hotel ved Raadhuspladsen. Desuden har Tyskerne taget Hallere
staurationen ved Fiskerihavnen, Auktionarius Boyes Kontor og en Transfor
matorstation.

-Den ene af de saarede Kvinder fra Episoden i Esbjerg, Gaardsangerske
Gudrun Petersen, vil blive Invalid.

—Gestapo har i Aäbyhøj arresteret Wilhelm Jørgensen, Søn af Slagterme
ster J., I Haderslev er Juniorchefen i det schalburgterede Firma Hunde—
vadt blevet arresteret,antagelig sigtet for at have genkendt Gerningsmæn
dene. Luftfartsselskabets Chauffør, Mortensen, er atter løsladt. Løsladt
er ligeledes Dir. Albert Jacobsen fra Foreningsbiografen paa Sorrentovej.
Læge 0 E Bøggild blev arresteret i Shellhuset, hvortil han var tilsagt
som Vidne. Farvehandler Poul Kristensen, Firmaet Fasanen, Nordre Fasanvej
175, er blevet bragt direkte fra Shellhuset til Tyskland. Han naaede end
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ikke ud i Vestre Fængsel.
-Paa Kolding Havn har unge Mænd afvæbnet og gennenipryglet en tysk Sol

dat, der forulempede etPar unge Piger. En anden tysk Soldat flygtede.

-Prokurist Prieme i Daells Varehus, der forleden afhørtes af Gestapo i
Forbindelse med Chefens Arrestation, er forleden Aften i sin Villa Grøn
dalsvej 9 blevet holdt op af Røvere, der fra en Vægboks tog 4000 Kr. Kort
efter hørte Prokuristen Puslen udenfor, og i sin Ophidselse skød han med
sit Jagtgevær ud i Mørket. Han ramte en tilfældig Forbipasserende, Meje
riejer Jacobsen, Falkoneralleen 79. Da Den saarede har Mavesaar, er hans
Tilstand alvorlig. Prokuristen ringede til Politigaarden og bad om at ta
le med en dansk Opdager, der gik ind paa at afhøre ham. Afhøringen fandt
Sted i et Værelse med to Senge og een Madras paa Gulvet. I Værelset sov
Opdageren om Natten paa Madrassen, mens to tyske Vogtere laa i Sengene..

—I Aarhus har tysk “Politi” gennenipryglet to Mænd, hvoraf den ene var
gammel og svag, fordi den ældre Mand paa Gaden havde benævnt Gestapo Pak.
De blev gennempryglet med Knipler og var ilde medtaget.

-Den nazistiske “Gauleiter”, Køhn Jespesena fra Lommelev tørnede forle
den Nat ved Nr Alslev Mølle paa Falster i beruset Tilstand sammen med en
anden Cyklist helt ovre i dennes højre Side af Kørebanen. Køhn Jeppesen
blev rasende, trak sin Pistol og prøvede paa at skyde den anden, der,
skønt han fik to Saar i Armen, alligevel gennemprygled Køhn Jeppesen. Næ
ste Dag opdagedes Episoden, fordi man fandt Blodpletter paa Vejen og Køhn
Jeppesens Armbaandsuhr. Nazisten ligger til Sengs i sit Hjem, hans Mod-
part er paa Hospitalet.

-I Roskilde har 10 bevæbnede Mænd afhentet 40 Uniformer fra CB med Hjel
me og andet Tilbehør. De lovede at sende Kvittering.

—Alt Luftværnspersonalet vil faa fuld Løn for den Tid, Arbejdet har lig
get stille, dog med Fradrag af evt, ekstra Fortjeneste i den Tid. De Cb
pligtige-skal, som af os bebudet, hedde LB—Pligtige, hvorved alle tyske
Krav om revolutionær Ændring af CB Væsenet er sket Fyldest Lønningerne
forhøjes med 75 Kr pr MaanedDer skal udarbejdes nye Evakueringsplaner.

Som den første af Tysklands Storbyer staar Aachen nu i Flammer. Byens
Kommandant nægtede at overgive sig, og Byen blev skudt i Brand. Mange Ci
vilpersoner havde hejst hvide Faner, og med hvide Flag sneg Grupper af
Civile og Soldater sig over til Amerikanerne, før Stormen begyndte. Tyske
Forstærkninger fra Eschweiler blev bogstavelig taltknust. Der er ingen
Udvikling i Situationen i Holland.
LYSTMORDER-GENERAL. Himmler ønsker at udnævne Politigeneral Udo von Wo
jers til Chef for en Hær paa østfronten. Det har vakt noget nær Panik
blandt Officerer, idet Wojers er kendt som Lystmorder. Han har, uden at
blive straffet, under ubeskrivelige Pinsler dræbt 32 unge polske Offi
cershustruer, som han havde i “specielt Forhør”. Enkelte af dem døde ef
ter eet Døgns Forløb, andre udfriedes først af Døden efter to Døgns For
løb.
PROTEST: De tyske Partiinstanser har protesteret imod, at tyske Offive
rer i indesluttede Byer gaar ind paa Vaabenhvile af Hensyn til Civilbe
foikningen, saadan som det er sket i Frankrig. Noget saadant vil man ik
ke opleve paa tysk Jord, siges det. I Kampzonen skal kun Hadet leve, og
man vil ikke taale noget Kompromis. At skaffe Civilbefoikningen Lettel
ser eller at bære de Saarede bort og begrave de Døde vil stride mod den
nationalsocialistiske Verdensanskuelse, som kræver naadeløs Kamp~ Modsæt

ningsforholdet mellem Parti og Militær er nu saa grelt, saa Partifunktio
nærer lader bygge Skanser, hvor Militæret slet ikke har Brug for dem.
Skanserne skrider iøvrigt sammen i Regnvejr, saa det gør ikke saa meget,
hvor de bygges.
ØSTFRONTEN: Memel forsvares Hus for Hus. Alle Mænd faar Geværer i Hænder
ne. I Kældrene under brændende Huse venter Kvinder og Børn paa Kampens
Ophør. Halvdelen af Befolkningen er forblevet i Byen. Russisk Panser er
gaaet forbi Memel. Tilsit ligger kun et Par km fra Ildlinjen. Man kan ik
ke mere undsætte de 150,000 Tyskere, der er afskaaret ved Libau, Windau
og Riga.
FINLAND. Der raser nu meget heftige Kampe i det nordligste Finland. Pet
samo trues fra flere Sider. Finnerne marchere fram fra Syd, og Russerne
er gaaet i Land paa Fiskerhalvøen og truer Tyskerne i Ryggen og truer de
res eneste Retrætevej - Vejen Petsamo-Kirkeness.
SYDØSTFRONTEN: Russerne har erobret Ungarns næststørste By, Czeged, og
Byen Cluj. De gaar nu ad Autostradaen mod Budapest. Byen Debreczin er om
ringet, og alle Forsvarsstyrker i det østlige Ungarn trues med Afskæring.
Den tyske Ledelse har rasende protesteret imod, at den ungarske Regering
tillader Anvendelsen af Biler til Evakuering med Benzin fra Forsvaret.
DE FLYVENDE BOMBER: Tyske Eksperter mener, at Englændernes Forsvarsteknik
nu uskadeliggør 7 af 10 affyrede v 1 Bomber, men denne Beregning gælder
kun for Bomber, affyret fra Startrampe. I øjeblikket, da man affyrerdeni
fra Flyvemaskiner, rammer kun 1 af 10 England overhovedet.
SÆRMELDING: Hilsen til Larsen fra Drengene og Hilsen til Bertha fra Rig
mor.
NORGE gaar en frygtelig Vinter i Møde, hvis det ikke forinden befries og
faar Hjælp. Forsyningssituationen, der hidtil kun har været elendig, bli
ver helt katastrofal. I Oslo staar man i Kø i timevis for at faa en Smule
Kartofler. Den svenske Norgeshjælp bespiser 140,000 Nordmænd, mest Børn,
med eet Maaltid om Dagen, men det forslaar kun lidt. Sverige vil fore
slaa de Allierede at lette Blokadepolitiken imod, at større svenske For
syninger gaar til den norske Civilbefolkning. Iøvrigt har 8 Foreninger i
Gøteborg krævet, at Sverige maa ophøre med at være Beskyttelsesmagt for
Tyskland p.G. af den umenneskelige Behandling, Tyskerne giver de to Nabo
lande.
GÆLD: Tyskland skylder ialt 85 Millioner Reichsmark i de okkuperede Lan
de, deraf alene i Frankrig 35. Det vil sige et større Beløb- end den ty
ske Nationalindkomst i de 12 Maaneder forud for Krigsudbru~et. Pengene
skal tilbage hver en Pennig, i Form af Varer, og Krigsskadeserstatningen
bliver tre Gange saa stor som efter sidste Krig
HIMMLER har i en Radiotale lovet de tyske Officerer, at den, der gaar
tilbage vil blive skudt for Fejghed. Man bør ikke tøve med at stille Folk
op mod Muren, hvis der er Mukken i Rækkerne. Officererne maa gøre, hvad
de vil, men de maa ikke retirere. Himmler var, sagde han, vant til blind
Lydighed, men havde hos Officererne fundet Modsigelser, Undskyldninger og
Veghed. Det var de tyske Officerer, som var Skyld i, at Stillingerne i
Rusland ved Dnjepr, Dnejstr o.s.v. ikke kunde holde. Himmler havde bemær
ket, at tyske Officerer ikke tog det nøje med Sandheden. De meddelte, at
de havde trukket sig tilbage efter Ordre, naar Sandheden varmat de var
stukket af....
HOLLAND: Den hollandske Industri er blevet systematisk ødelagt af Tysker
ne. Agerjorden er ubrugelig mange Aar frem i Tiden overalt, hvor der er
Oversvømmelser. De større Byer har savnet Kød i l~ngere Tid. Sukker, Kar
tofler m.m. kan kun vare 3 Mdr. I Haag, Amsterdam, Rotterdam og Utrecht
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er der kun Brændstof til 3-4 Uger og Elektricitet kan kun holde en Uge Den berygtede Nazist og Stikker, Overbetjent i Kriminalpolitiet i Aarhus,
endnu. Oderwald Lander, mødte i Aftes sin Skæbne i København, hvor han efter 19.
GRIEKENLAND: De allierede har opdaget en helt afsindig Inflation i Græken- September opholdt sig, samarbejdede med Schalburgkorpset. Oderwald Lan
land. Priserne er astrononiiske Et Franskbrød koster 18 Millioner, et Æg. der, hvis Ven Kriminalassistent Sandhøj likvideredes fornylig, turde ikke
6 mere vise sig i Aarhus. I Aftes Kl 22,30 fandtes han dræbt af en Række

Skud paa Hjørnet af Fredericiagade og St Kongensgade. Alle Papirer var
fjernet, men Politiskiltet var efterladt, saaledes at Identifikation var
muligt.

-Det 19 aarige Cyklebud i Largo-Ekspres, Westend, Eigil Petersen, Sinds
hvilevej 19 A, II, dræbtes i Aftes i Glostrup. Man saa ved 18 Tiden en
lille Opel, antagelig rød, køre op af en Bivej til Roskildevejen nær Gaar
den Krogslyst. En ung Mand sprang üd og gav sig til at løbe. To Mænd for
fulgte ham og skød ham ned. Da han blev fundet, var han død, bl.a. ramt
af tre Skud i Hovedet. Gerningsmændene flygtede i Bilen i stærk Fart.

-Onsdag Aften ved 22 Tiden har en tysk Vagtpost nedskudt en ung Køben
havner, Hans Okholm, der tjener paa eb Gaard i Vester Vedsted. Han ramtes
i Ryggen og er meget haardt saaret.
-Justitsministeriet har meddelt Skifteretten i Odense, at den internere

de danske Landsretssagfører A M Metz fra Odense er afgaaet ved Døden 13.
Marts, kun 40 Aar gammel. Dødsfaldet er indtruffet i Theresienstadt og
har tidligere været omtalt her.

-Damperen “Røsnæs”, der laa sejlklar ved Englandskajen i Odense med Last
til Tyskland, maatte Onsdag forhales, da man opdagede en tidsindstillet
Bombe udvendig paa Forstavnen. Der er ingen Sprængningskommando paa Fyn.
Damperen er tidligere beskadiget ved Sabotage.

-Onsdag Middag, da et tysk Transporttog passerede Aalborg Kommunehospi
tals Grund, lykkedes det et af Gidslerne i Toget af flygte ind over Ho
spitalets Terræn. Tyskerne anholdt senere to Portørerpaa Hospitalet, men
Fangen fik de ikke.

-Torsdag Aften eksploderede en mindre Bombe paa et Lokomotiv for et Tog
mellem Aarhus og Hasselager. Banen Varde—Tarm laa stille i Nat paa Grund
af Frygt for Sabotage paa Linien. Natten mellem 8. og 9.ds. afsporedes
ved Aalborg Station nogle Vogne med Kanoner fra Flensborg. De blev beska
diget.

-80 Mand ad Lokomotivpersonalet paa Sjælland skal nu forf-lyttes til Jyl
1 and.

-Overportør K P Lomholdt-Pedersen, Vordingborg Station, har forladt sin
Tjeneste. Han er indtraadt i Schalburgkorpset.

-Trafikassistent K L Bang, Køge Station, er Sysselleder i DNSAP.

-Trafikassistent G A Olsson, Frederiksberg Station, der har overtaget
“en højere Stilling” i det nye “Politi” kan passende sætte sig for at op
klare det Røveri, som fandt Sted paa Frederiksberg Station for kort Tid
siden, da der blev taget 40,000 Kr. Han var den ene af de Trafikassisten
ter, som var til Stede, og Røveriet gik mærkværdigt let for sig i Be
tragtning af, at Olsson er Schalburgmand og skarpt bevæbnet Ja, ik
kesandt?

—De to Statsbanemænd, der er blevet anholdt for at have afvæbnet en be
ruset Schalburgmand i Toget, er Togfører Jens Nielsen, Horsekildevej 1 og
Togbetjent P 0 Larsen, Hanstholmvej 26. Det viser sig, at Begivenheden,
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der har været omtalt her, fandt Sted i et Nordbanetog for snart en Maaned
siden. De hævntørstende Schalburgfolk fandt frem til den rigtige Togbe
tjent ved at henvende sig med den Billet, han haved udstedt i Toget, til
DSB med Oplysning om, at Togbetjenten havde givet 10 Kr for meget tilba
ge. De fik hans Navn-Gestapo arresterede ham i et Tog, mens han gjorde
Tjeneste, og senere fandt de Togføreren.

—En af “General~ Vlassovs hviderussiske Soldater har i Vester Flade ved
Frederikshavn mishandlet den 80 aarige Fru Ane Marie Jensen, der er ind
lagt paa Sygehuset. Han forsøgte flere Overfald. Saaledes vilde han træn
ge ind i Villa Vesterly •paa Hjørringvej. Her bombarderede han Otte Olesen
med store Sten. Det lykkedes en Kreds af Beboere at fange Russeren, der
blev overgivet til ~~Myndighederneu.

-I adskillige Villaer ved Helsingør er der i sidste Uge røvet Vin og Ci
garer. Tyvene trænger ind ved Hjælp af falske Nøgler. Det er bevæbnede,
uniformerede tyske Soldater, antagelig tre Mand.

-Standortkommandanturen i Silkeborg har krævet Navne og Adresser paa
Medlemmer af det kommunale Vagtværn. Det har man nægtet at udlevere. I
Hjørring har Tyskerne beordret det private Vagtværn opløst. Tyskerne for
langer, at de kommunale Værn intet Steds overstiger Antallet af Politi
folk i 1940.

—Tyskerne forsøger i øjeblikket at gennemtvinge, at den danske Smøreks
port til Finland dirigeres til Tyskland. Fra dansk Side ønsker man enten
at sende den til Norge, til Sverige (hvorfra Finnerne kan faa Smørret),
eller ogsaa anvende den til Forhøjelse af de danske Rationer. Det drejer
sig om 7500 Tons Smør, som Nordmændene og Finnerne har haardere Brug for
end Tyskerne - rent bort set fra, hvem vi bedst under det~

-Det danske Rhederi Schous Damper “Mette”, 4000 DWT,er sunket ved Sjæl
lands Odde. Besætningen er reddet.

-Efter Bombeattentatet mod Markedsgades Skole i Randers indfangede Ty
skerne 200 tilfældige Mennesker- Gadens Beboere eller Trafikanter- som
samledes i Gymnastiksalen med oprakte Arme til Visitation og Forhør. In
gen anholdt.

Gestapo har i Esbjerg anholdt Palle Hartvig Nielsen, Søn af Boghandler
HN. Han er ført til Kolding. Aarsagen er den, at han i et Tog fra Haders
1ev i en Samtale om Jernbanesabotage til en ukendt Mand sagde: Ja, det
gaar godt, og det kommer forhaabentlig til at gaa endnu bedre.

Paa Jellingevej i Vejle har Gestapo anholdt Sognepræsten ved Sct Johannes
Kirken, Haldor Hald, kendt indenfor Kirkens Korshær. Pastor Hald blev ta
get netop, som han skulde gaa til en Vielse.

Arbejdsmændenes Fagforeningsformand i Frederikshavn, Byraadsmedlem Lau
rits Jensen, forsvandt forleden paa Hjemvejen fra en Kongres i København.
Det er nu opklaret, at han er taget af den tyske Kontrol i Kosør. Man me
ner, han er slæbt til Arresten i Kolding.

Gestapo har foretaget Ransagning hod HRS Leif Gamborg. der er velkendt i
Shellhuset, fordi han i en Række Tilfælde har prøvet at varetaget danske
Fangers Interesser med det Resultat, at han har opnaaet ca 40 Løsladel
ser. Man fandt intet “kriminelt”.

I Anledning af, at Gestapo har misbrugt en Henvendelse fra Værnemagten
til CBU Chefen, Kaptajn Muxoll, saaledes at han kunde anholdes paa Kaser
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nen i Haderslev, har den tyske Kommandant officielt erklæret, at Værne-
magten skal bistaa det tyske Politi, saavel som Politiet skal bistaa Vær
nemagten~ Man havde valgt denne Framgangsmaade for at undgaa at vække Op
sigt. Saa meget er en tysk Officers Ord altsaa værd - Stikkere er de

Der er foretaget en 12 Anholdelser i Grindsted. Navne kendes ikke, bort
set fra Realskolebestyrer Højrup.

I Vejle er foretaget 2-3 Anholdel ser af yngre Mænd. Ingen Navne kendt.

Gestapo har forgæves eftersøgt Boghandler Stig Madsen, Viggo Madsens Bog
handel, Aalborg. Forretningen har tidligere været lukket af Tyskerne. 0-
versygeplejerske Frk Møller, Aalborg Amtssygehus, er anholdt.

-Man har i nogle Dage næret Ængstelse for Redaktør Niels Jørgensen, Na
tionaltidende, overført fra Frøslev til Vestre, idet man i Fængslet plud
seligt erklærede, atder var han ikke. Han er nu fundet igen i Vestre, i
god Behold.

-SPECIELT: 219. To Sendinger rigtigt modtaget.

-Paa et af Provinsens Postkontorer udleveredes forleden en Pakke med den
Besked: Ja, nu har vi taget det, vi skulde bruge, saa nu kan I godt faa
Resten~ Hvis den Mentalitet raader altfor mange Steder, forstaar vi bed
re, at saa mange af vore Breve gaar tabt. Det siges nu for sidste Gang:
Hold Fingrene fra illegal Post. Det, Postvæsnet selv skal have, skal det
nok faa sendt~ Nysgerrigheds-Tyverier vil ikke længere blive tolereret.
Næste Gang statueres der et Eksempel, som man ikke let vil kunne overse.

-To ganske unge Mennesker, som har faaet en Rex Rotary D 2 Junior 18613
op under Fingrene, bedes stille den tilbage - omgaaende.

-Det erklæres fra Struer, at Byraadets 1-fenstilling til Borgerne ikke maa
fortolkes for vidtgaaende. Man har ikke tænkt sig at tage Stilling til
Illegalt Arbejde i Almindelighed.

-Det henstilles herved til Københavns Brandvæsen at være særdeles varsom
med at slaa Alarm til det tyske Politi. Det kan ikke tolereres, at man
tilkalder tre store Vogne med Sommers sorte Folk, fordi man faar at vide,
at der er set mystiske Mænd ved en CBstation, hvorfra der tidligere er
hentet Nødbelysning. Det kommer meget let til at smage af Stikkervirksom—
hed. Iøvrigt fandt Sommerfolkene ved den paagældende Lejlighed - 11/10 et
Sted i København - kun nogle tilfældige Forbipasserende, dev~iblandt en
beruset Kvinde, der viste sig at være en tysk Soldat med Uniform under
Kjolen.

-Der advares indtrængende imod Statsradiofonjens Reportagevogn, som an
vendes af Tyskerne. De brugte den første Gang under en saakaldt Sort Børs
razzia, hvor de tog “Lydbilleder”. 6/lO blev den brugt til en Reportage
om Penecillin. Den Professor. som udtalte sig, var i god Tro, men “Spea
keren” var Jespersen fra den tyske Afdeling, og Teknikerne hed Bach og
Schluge, og de er Tyskere. De kan saa meget Dansk, at Jespersen kan give
sine Ordrer paa Dansk. Ved Hjælp af Statsradiofoniens Navn optager den
tyske Radioavis altsaa Lydbilleder til sit Brug. SS Folkene har ogsaa be
nyttet Vognen til at tage Lydbilleder ved Sheilhuset. Radiofoniens eget
Personale anvender den overhovedet ikke i øjeblikket - iøvrigt skal den
naturligvis desinficeres, før den kan benyttes.

-Inspektør for Fabriksluftværnene under Luftværnschefen i Storkøbenhavn,
Kaptajn Berg, er blevet beskyldt for at omgaas tyske Officerer. Sagen er

r
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undersøgt. Der foreligger kun Tjenestesamtaler efter Ordre.

-Det tyske Politi er begyndt at gennemrode Garager i København. Man kon
trollerer Vogne og Ejere, Numre og Navne.

-Den danske Journalistforening i Stockholm arrangerer Tirsdag 31.Okto-
ber Diskussion- HRS Carsten Meyer indleder over Emnet: Danske Retsproble
mer efter Krigen. Norske og svenske Jurister er indbudt.

Følgende Firmaer har nu faaet direkte Telefonforbindelse med Dagmarhus,
saa Tyslerne kan tilkaldes udenom Telefoncentralerne i Tilfælde af An
greb: Nordværk i Rovsingsgade, Ryesgade og paa Finsensvej (Jeko), Emnie
ches Metalvarabrik Grundtvigsvej og H C Ørstedsvej, Wilh Johnsen i Tegl
holmsgade og i B oyesgade, Globe i Glostrup, Sørensen, Madsen & Co, Nørre
brogade 56, Karl Zahn, Korsgade 11, Vølund paa Øresundsvej, Torotor, Kol
legievej, Georg Andersen, Vilh.Bergsøes Alle 5, Carltorp paa Roskildevej,
Aage Sørensen, Stubmøllevek 35, Nordisk Korsetfabrik, Amaliegade 37, Ni
colaysen & Nielsen, Svanemøllevej 66, A/S Jensen Industri, Hillerødgade
30, A T Hansen, Landlystvej 42, Adler. Polititorvet, Dan,Bragesgade 10.

Der er ført ialt 100 Ledninger ind til Dagmarhus, men en Række Firmaer,
deriblandt English House, har betakket sig.

En ung Pige blev 10/10 hen under Aften, da hun var paa Vej fra Aarhus til
Højbjerg, ved Marselisborg Slot standset af en revolverbevæbnet Mand. Da
hun sprang af Cyklen, kom en anden Mand til. De førte hende ind i Minde-
parken for de Faldne og forøvede under Udfoldelse af Raahed begge Vold
tægt imod hende. De ytrede ikke et eneste Ord, men man er sikker paa, at
det var Tyskere.

Det bombede tyske Transportskib “Scharnhörn” ligger nu med kun Lønningen
over Vand. Man mener, Skibet staar ovenpaa Resterne af den sprængte Am
munitionslægter fra Katastrofen i Aarhus Havn. “Scharnhörn~ har været i
Aarhus siden l.ste Juli og kommer næppe derfra under denne Krig. Gestapo
mistænker Besætningen

Transporterne af fangne Danskere i tyske Troppetog gennemføres nu regel
mæssigt. Udtrykket “Sabotører” fortolkes øjensynligt som “Fanger”. Ty
skerne synes at hente deres levende Skjold i Frøslevlejren. De lægges i
halmdækkede Kreaturvogne, sammenlænkede to og to, og de faar Tørkost med
til tre Døgn. Efter disse Døgns Forløb, eller i hvert Fald, naar Toget
naar tilbage til Padborg, skiftes de ud med et nyt Hold. Der er 10 med
hvert Tog, og det er betydet dem, at de vil blive skudt ned ved Banelin
jen, hvis de overlever en eventuel Eksplosion. Blandt de lænkede Fanger
bemærkedes forleden Stadsingeniør Rambøll, Aarhus og Forvalter Schjødt
fra Aarhus Kommunes Materialegaard.

Politistationen i Antonigade “ledes” nu af en Mand ved Navn Tolderlund.
Stationen Under Elemene “ledes” af en Mand ved Navn August Thomsen, mens
Jacobsen fra den ridende Afdeling “leder” Politistationen paa Fælledvej.

Efter at de tyske Myndigheder paany havde forsikret Udenrigsministeriet
om, at ingen Aktion er planlagtmod Studenterme, trængte tysk Politi i
Gaar Morges ind paa Regensen, hvor man i flere Timer foranstaltede grun
dig Ransagning af en Række Værelser, hvis Beboere for Tiden opholder sig
sikrere Steder. Regensens Provst, Prof.Dr.phil. Fabricius blev arreste
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ret, men er atter løsladt.

Det er konstateret, at Tyskerne har tvunget en anholdt Dragørfisker til
at sejle sin Baad ud til et Punkt Øst for Saltholm. Her laa man i flere
Timer i Haab om, at en eller anden svensk Baad skulde nærme sig. Tysker
ne regnede med at Pakker og evt. Passagerer udveksledes paa den Maade.
Svenske Papirer vil næppe nytte meget, hvis man fra svensk Side søger
Kontakt med en dansk Baad, der har Gestapofolk ombord. Aftaler om Sikker
hedsforanstaltninger i Form af særlig Sejiføring, Lanterneføring, Flag
ning etc bør træffes.

Skønt Beskyldningerne imod Direktør Pfingst, Kores, p.t. i Sverige, op
retholdes, kan det nu fastslaas, at han ikke kan have deltaget i nogen
Storm paa nogen Politistation. Hans Alibi maa betragtes som bevist. Han
var hos sin Læge, da Politiaktionen fandt Sted.

Stikkeren,Dyrlæge Sloth, Højby paa Fyn, der er forsvundet fra Egnen, me
nes at være taget til Tyskland. I hvert Fald har han bragt sine Pasfor—
hold i Orden. Det var ham, som stak Politiassistent Clemens Petersen,
Højby, og 5 andre, og som satte Tyskerne paa Sporet af et Vaabenlager i
en Brønd i Ubberud. Han var klar over, ~at han stod foran Likvidation. Og
saa den protyske Bankbogholder Sv.Kyhl, Sødinge ved Ringe, er forsvundet
- bort, bort, ingen ved hvorhen.

Retsmedicinsk Institut samarbejder tjenstligt med Gestapo, skønt Persona
let har protesteret imod at aflevere Erklæringer om myrdede til Morderne.
Ledelsen synes overhovedet ikke at kunne forstaa Situationen. Man ser
stadigt kun videnskabeligt paa Tingene. 9.ds. modtog Professor Sand saa
ledes Professor Schneider fra Wien paa en Høflighedsvisit. Han viste hele
Instituttet frem og opfordrede Tyskeren til at indskrive sig i den sand—
ske Gæstebog, hvor man kan finde Beviserne sort paa hvidt.

Fra Krystalisværket paa Finsensvej medtog det tyske Politi i Gaar efter
en Razzia to Kasser fra Loftet over Hestestalden - og Forvalteren.

Det nedsatte Udvalt ønsker Oplysninger om: Fry Dyrlæge KUhne sen. Løgum
kloster, Snedkermester Laurits Thomsen, Møllegade, Løgumkloster, Vognmand
Thomas Michelsen, Løgumkloster, I R F KUchenthal, Durosvej~8,II, K HLang
hoff (A/S Marino Syltetøj), Lyngbyfortet, fhv Overpolitibetjent E Larsen,
Spurveskjulsbakken 16, Lønstrup, Spurveskjulsbakken 64, H E Lind-Nielsen,
Hovedgaden 86 E, E Løppke, Parallelvej 5, F Madsen, Ludntoftevej 129, J
Milton, Nymøllevej 13, B C Norenø, Torvet 7 I, Ingeniør hos Siemens, I
Muhle, Prinsessevej 5, V Jersie, Torvet 4 II, MacNair, Vinkelvej 30,
Grønthandler E Nicolaisen, Engelsborgvej 29, Svend Nielsen, Hovedgaden
49, Fabrikant Harald Nielsen, Gammelmosevej 48, Olsen, Hovedgaden 9 C I,
Walter Olsen, Mosevej, Grønthandler E Paisen, Ulrikkenborg Plads l,Grønt
handler Frode Palle, Jægersborgvej 12. Alfred Papier, Blomstervænget 6,
Margr.Poulsen, Emil Pipersvej 37, E Høst Petersen, Chr X’s Alle 19, St
ty, A C Plambech, Lundtoftevej 21, Sabotagevagt Plambech-Hansen, Hovedga
den 33, SS-SturmbannfUhrer Kaj Poulsen, Adrs ?, Tom Rasmussen, Vinkelvej
22, Dr phil Schlegel, Ulrikkenborg Alle 38, Farvemester Schreuers, Torvet
6 II, Seirup, Spurveskjulsbakken 65, Sabotagevagt Stavnsberg, Skeltofte—
vej 24, Jens Strøm, Engelsborgvej 3, Julie Svane, Toftebæksvej 15 D,
Vognmand I & Vognmand V Tholstrup, Odinsvej 3 Og Durosvej-Gunnar Thomsen,
Buddingevej 82, B 1, Hans Petersen, Buddingevej 103, K Uldall, Højskole—
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vej 23, E P Warming, Emil Pipersvej 16, Anne Wienecke, Hovedgaden 9 C,
III, Zieler, Chr X’s Alle 73, Bitsek, Spurveskjulsbakken 37, Nørup, Spur—
veskjulsbakken 15, Agnes Amalie Bengtson, Blomstervænget 29, Catrine Ma
rie Holm, Skeltoftevej 18, Ragna Rohde, Boulevarden 1, Eva Sørensen, Ul—
rikkenborg Alle 28 St th.

A/S Niels Holst & Sørensen, Procelænsfabriken Danmark, Lyngby, har været
ufordelagtigt omtalt i sin Tid, fordi man laaste Døren l9.Septbr. Det op
fattedes, som om man arbejdede, mens der strejkedes. Forklaringen var i
midlertid visse Sikkerhedsforanstaltninger. Virksomhedens Arbejdere og
Lærlinge deltog i Folkestrejken.

—SPECIELT: C.: Karakteristiken er saamænd ikke saa meget gal, men Parti-
medlem har Manden ikke været, farlig for Landsmænd heller aldrig. Nu er
han “god”.

-lAftes Kl 20 blev Brandvæsenet kaldt til Uranievej 1. Paa Trappen til
en Ejendom, der tilhører Grosserer Alfred Nielsen, var antændt en Del
Svovl.

—Aarhus vrimlede i Gaar med tyske Tropper. Det var l.ste Trediedel af
en ny Division, som skal stationeres i Nordjylland i Stedet for den, der
drog af fornylig, fordi den var blevet for demoraliseret af at være i det
“fredelige Danmark”, der er altfor stærk en Kontrast til det beliebte
Reich.

-Den unge Mand, som dræbtes i Aalborg under Forsøg paa at likvidere
Stikkeren H Meister, havde falske Papirer. Hans Forældre er underrettet.
Før man er sikker paa, at Gestapo kender Navnet, bringer vi det ikke. Det
skal kun siges, han hverken var fra Vejle eller fra Aarhus.

-Den tyske øverstkommanderende i Ikast, von Natzmer, har ved Opslag ad
varet Befolkningen i Ikast mod at klippe Kvinder, der er i Berøring (et
udmærket Udtryk) med Værnemagten. Han henviset til en bestemt Episode,
fra hvilken Navnene er Værnemagten bekendt. Baggrunden for Skrivelsen er
Efterspillet til et Konfirmationsgilde hos Direktør Søren Thygesen, Ikast,
holdt paa Hotellet med 100 Gæster af 48 Kr pr Kuvert den 4/9. for Direk
tørens 15 aarige Datter, der fik 10,000 Kr i Konfirmationsgilde (Thygesen
ejede før Krigen ikke Salt til et Æg). Efter at Thygesen havde holdt en
dybtfølt, national Tale om de haarde Tider, serveredes der Spiritus i
Strømme, saaledes fik Konfirmandens jævnaldrende 6 forskellige Slags Li
kør at vælge imellem. Paa Hjemvejen klippede en Konfirmand en Krølle af
en 15 aarig Fabrikantdatter. Senere paa Døgnet -Kl 5 om Morgenen-afhente
de dansk Politi den samme 15 aarige Pige hos tyske Soldater i Missions
huset. Kommandanten interesserer sig for Tøsen, derfor Proklamationen.

Morges nedbrændte et Lysthus, tilh.Marinevægter Thygesen, Fre
Han overværede, bevæbnet, Slukningsarbejdet, og spurgte en Brand-
hvordan han kunde faa Assurancen udbetalt. Ork, sagde Brandman
er nemt -De skal bars sørge for en dansk Politirapport

-Stikkeren Mikkelsen, Aalborg, der likvideredes for nogle Dage siden,
blev lO.ds. begravet paa Aalborg ny Kirkegaard. Følget udgjordes af Fami
lien og 20 Stikkere og Gestapomænd. I Buskadset rundt om paa Kirkegaarden
stod Tyskere med Maskinpistoler. Sognepræst William Larsen, St Markuskir
ken, havde meddelt Enken, at han ikke kunde holde nogen Tale, og det var
hun indforstaaet med. Da han traadte frem til Kisten, sagde han: Der vil
ikke blive holdt nogen Tale ved denne Kiste. Derpaa oplæste han Begravel—

sesritualet og bad en Bøn. - Det vilde iøvrigt være sømmeligere, om Ty
skerne selv begravede deres Stikkere. Det Ritual som følges ved Begravel
sen af allierede Flyvere, kan passende anvendes: En Sæk og et Hul i Jor
den.

-Falck i Aalborg har efterlyst en 17 aarig Pige. Efterlysningen resulte
rede i en Strøm af Anmeldelser om Bedragerier og Tyverier, begaaet af
Barnet. Pigen gav selv Livstegn fra sig-hun er ansat som “Tolk” etc. (med
Tryk paa etc.) hos Værnemagten i Løkken og staar under dens Beskyttelse.

-I Forbindelse med Affæren i Vedsted, hvor Tyskerne afbrændte Forsam
lingshuset, eftersøgte Stikkeren Niels Riis, Slagtergade, Haderslev, for
leden Nat en Søn af Handelsmand Niels Petersen, i Vjebøl. Han ankom sam
men med SS Folk til Handelsmandens Hus. Sønnen var ikke hjemme. Da det
•ældre Ægtepar blev liggende i Sengen, skød SS Folkene Vinduer og Døre
ind. De fangede Petersen i Køkkenet og rnishandlede ham ubeskriveligt. Da
han sagde, at han var 60 Aar og Veteran fra Verdenskrigen, dekoreret med
Jernkroset og pour le mente, svarede Riis: Ja, hvad rager det os~ Hvor
paa han slog den ældre Mand i Ansigtet. Petersen blev ført til Skrydstrup
til Afhøring. Her behandlede de tyske Officerer ham nogenlunde høfligt,
beordrede han løsladt og lod ham gaa. Han kunde imidlertid ikke gaa. Nog
le SSfolk tog ham med i en Bil, men kastede ham ud paa Gaden i Vojens.
Her forsøgte han at faa Logi paa Banegaarden, men det blev nægtet. Han
gik saa tilbage mod Vejbøl, men sank flere Gange besvimet sammen. Een
Gang blev han fundet af en tysk Patrulje, som afhørte ham og lod ham gaa
videre. Det lykkedes ham at komme hjem. Niels Riis var meddelagtig i hele
Affæren i Vedsted. Han havde forklædt sig og udgivet sig for politisk
Flygtning. Han er 37 Aar, ret høj, smal, nærmest mager i Ansigtet. Gift
med Tømrermester Hønnickes Datter, Haderslev.

-Stikkeren Fru Hallas, Haderslev, bor nu Erlevvej 46 i en Villa, hun har
købt af Entreprenør Biehl for 65.000 Kr kontant. Hun gaar hver Aften ved
17 Tiden under Ledsagelse til BUrgerverein, hvor hun bor om Natten.

-Den sønderjyske Stikker, Madsen Møller, har været hos Sagfører for at
anlægge Sag mod “de illegale”, der har generet hans gode Navn og Rygte.

Det meddeles iøvrigt fra Sønderjylland, at en Række Hjemmetyskere, der
har arbejdet for Gestapo i København, er begyndt at dukke op paa deres
Hjemegn. Stikkerne Kaadtmann og Diehl er saaledes vendt til~bage til Ha
derslev.

—De tyske Togbetjente i Jylland opfordrer nu Rejsende til at tage Plads
i de tomme, reserverede Vogne bag Gidselvognene i tyske Militærtog. De
fleste foretrækker at vente paa næste Tog

-Udstillingen Danmark i Dag vil i nær Fremtid blive vist i New York og
London. Den yises iøjeblikket i MalmöogH~lsingborg.

-Følgende danske Bøger er udsendt paa Svensk i de sidste Dage: Bendt De
mer: “Men ikke forgæves” (om en dansk illegal Gruppes Arbejde), Otto Gel
sted: “Judarne i Husaby” (om en dansk Jødes Flugt og Ophold i svensk For-
lægning), Alf Henriques: Kaj Munk, og Auning Hansen & Olesen Løkken: Ef
ter vår Seger ( en Oversigt over Danmarks Historie).

-Kritik af Hjemmefrontens Radio er velkommen, meddeles det. Til Bladet
“Nyt fra Danmark” bedes illegale Blade sendt til P 103. Man har ligefrem
maattet sinke et Numer, fordi man ikke fik Blade nok.

-I Gaar
dericia.
mand om,
den, det
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-Meddelelsen om Helge Bangsteds Flugt til Sverige stammede fra et til
fældigt svensk Blads Misforstaaelse af Henning Dalsgaards Ankomst. Den
blev af BBcs Korrespondent i Stockholm videregivet til London. Dansk Pres
setjeneste er uden Skyld i Fadæsen, eller, hvem ved, den forhastede Med
delelse.

-INFORMATION-NORDISK NYHEDSTJENESTE udkommer nu i to Udgaver i Sverige
hver Dag, ligesom Stoffet i Dansk Pressetjenestes Behandling og suppleret
med andet Stof fra dette Bureau gaar til Aviser, Radio etc. Det er i Øje
blikket af største Betydning, at alle Korrespondenter gør sig dette klart.
Vi skal have alt nyt, men i korrekt Form, saalangt det under de nuværende
Forhold er muligt.

GRØNLAND: Amerikanske Styrker har erobret en hemmelig tysk Radiostation
paa Grønland, meddeles det fra Washington. 3 Officerer og 9 Mand blev ta
get til Fange og en Mængde Materiel faldt i Amerikanernes Hænder.
DE GAULLE har inviteret den tidligere Præsident Albert Lebrun til Paris.
EISENHOWER udtalte i Gaar paa en Pressekonference, at venskelige Opgaver
endnu venter de allierede Hære. Ganske vist er vor Sejr sikker, sagde
han, men hvornaar Tyskerne bryder sammen, er ikke til at sige. Store Dele
af det tyske Folk er allerede parat til at kapitulere, men de holdes til
bage af Nazisterne, der paastaar, at vi ikke kan holde til et Vinterfelt
tog. Videre udtalte Eisenhower: Vi vil ikke fraternisere med Tyskerne,
men forhandle med dem, som det hør og bør sig for en civiliseret Nation.
SÆRMELDING: Hilsen til Gotfred, Palle, Helmuth og Arthur.
FINLAND: De paa Siskerhalvøen landsatte russiske Tropper trænger videre
frem- Russerne er gaaet i Land i selve Petsamo. Fremstødet støttedes af
Hurtigbaade. Finnerne trænger mod Rovaniemi, hvis Radiostation har stand
set sine tyskkontrollerede Udsendelser. Tyskerne minerer finske Gaardeog
sprænger dem uden Hensyntagen til Beboerne. Flere Finner er blevet dræbt.
DE TYSKE RATIONER: I nær Fremtid vil de tyske Sukkerrationer blive for—
mindskede. Tilvirkningen af “Slik” er helt standset. Rationeringsmærkerne
for denne Vare er sat ud af Kraft.
DR SCHACHT: Som Nr 8 i Rækken af frafaldne Medlemmer af Gesandtskabet i
Stockholm, er nu ogsaa Dr Schachts Nieve gaaet sin Vej for at komme under
svensk Beskyttelse. Schacht sidder stadig arresteret i Tyskland.
VESTFRONTEN. Tyskerne luftbomber nu der erobrede Del af Aachen uden Hen
syn til egen Befolkning. Der er sørget for, at de Flyvere, som sættes
ind, er fra andre Egne af Tyskland. Aachen er ganske afskaaret fra Omver
denen, og Amerikanerne behersker Byens østligste Del. Tyskerne retirerer
først, naar de har sprængt Husene i Luften. Kampen er yderst haard. De
tyske Soldater lider under Mangel paa Søvn, Mad og Vand. Lægerne kan ikke
mere naa frem til de saarede, der faar Lov at ligge i Ruinerne. Der er
meget smaa Levnedsmiddelforraad tilbage til Civilbefolkningen. I Rotter
dam er de tyske Pionertropper begyndt at sprænge Havneanlægene i Luften.
ØSTFRONTEN: Russerne stormer paany Memel, efter at den tyske Krigsmari
ne har afvist det første Stormløb, som førte russiske Panservogne helt
ind i Byen. Der blev brugt Marineartilleri mod det russiske Pamser. De
tyske Krigsskibe har landsat deres Marinesoldater, og Russerne har truk
ket nye Forstærkninger til. Tilsit ligger under haard russisk Artilleri-
ild. Langs Narevfronten Nord for Warszawa angriber Russerne Østpreussen.
Tyskerne er trængt flere Kilometer tilbage.
SYDØSTFRONTEN: Russisk Panser trænger nu mod Budapest over bred Front.
Ungarerne retirerer uden at yde større Modstand. Tropperne i den østlig
ste Del af Ungarn, der er stærkt truet efter at Gross Waredein er faldet,

har faaet Ordre til àt gaa tilbage for at slutte sig til Tyskerne foran
Budapest. De skal naa 200 km tilbage for at undgaa Russernes Knibtang.
Den ungarske Regering har vedtaget at forblive i Budapest, hvad der end
sker. Belgrad er fuldstændigt indesluttet af russiske Styrker og Titos
Tropper. Der kæmpes mellem Partisaner og Tyskere i Byens GaderDen tyske
Kommandant og Staben flygtede i Tide. Den tyske Folkesender sagde herom
i Morges: Hallunkerne fandt Jorden i Belgrad for varm under deres Fødder.
Rygter om, at Ungarerne har sendt en Delegation til Moskva, kan endnu ik
ke bekræftes.
RUSSISK INFLUENZA: Bag den tyske Vestfront er udbru~dt en meget kraftig
Influenzaepidemi i Slægt med forrige Krigs spanske Syge, men alvorligere.
Den stammer fra Rusland og benævnes “Russisk Influenza”. Patienterne faar
høj Feber, bliver matte, og senere forstyrres Ligevægtscentrene. De kan
ikke sove, og selv de stærkeste Sovemidler nytter ikke. I Mange Tilfælde
fører Sygdommen til Døden, navnlig, hvis Patienten i Forvejen mangler
Kræfter. Sygdommen tager derfor haardt fat i Omraadet, hvor Befolkningen
er svækket af daarlig Forplejning og talrige Luftangreb. I Evakuerings
lejre i Vesttyskland er indtil to Trediedele af Beboerne angrebet. I
Saarbriicken , Darmstadt og Mannheim er Fabriker lukket, fordi Arbejderne
er syge, og sine Steder lammes Befæstningsarbejdet af samme Grund. Der
appeleres til tyske Borgere om at sende Tæpper og varmt Tøj til Skanse
arbejderne, der nu kun har Laserne af deres Sommertøj.
FLUGTTANK: Fremtidig indbygges der kun Metanoltank i de tyske Jagerfly
vemaskiner, som erberegnet til Eskadrillechefer eller Gruppechefer. Stof
fet fra denne Tank giver under Luftkamp Maskinen Mulighed for at forøge
Hastigheden med 100 km. Cheferne har paa den Maade en ekstra Chance for
at undslippe. Paa Grund af Metalmanglen faar Mandskabet ikke denne Chan
ce.
FF1, les forces francaises de l’interieur” organiseredes efter et langt
og vanskeligt Arbejde, sagde Kommandør Vaion forleden til Journalister.
Imdtil 1943 var der ingen samlet Organisation, men separate Grupper, der
saa i store Træk stod i Forbindelse med hverandre. Der var Grupper blandt
Jernbanearbejderne, som skulde afspore Tog og ødelægge Forbindelseslini
er, der var Sabotagegrupper paa Fabriker, i Civiladministrationen, inden
for Politiet og Postvæsenet o.s.v. Ved Slutningen af 1943 enedes man om
at slutte Grupperne sammen i een Organisation. Dermed skabtes en indre
Hær, som talte en halv Million Mand. I Spidsen for den stod ~et Raad paa
3 Mænd, “the comac”, der havde Sæde i Paris. Disse tre blev~udvalgt mel
lem alle Gruppelederne. Nationalhovedkvarteret havde Forbindelse med Pro
vinshovedkvartererne og derudover havde hver Provins Føling med det fran
ske Hovedkvarter i London under General König. Nye Folk maatte til i Ste
det for dem, der faldt fra undervejs-dræbt eller fanget af Tyskerne. Mod
standsbevægelsens Folk skulde uddannes til at løse deres specielle Opga
ver. Særlige mindre, men meget mobile Grupper blev dannet. Sabotagen af
tyske Transporter organiseredes, men hertil kom, at hver Gruppe havde Or
dre til at befri fransk Territorium ved egen Vilje og eget Initiativ, li
gesom den fik til Opgave at fange isolerede tyske Garnisoner. Et meget
vanskeligt Job var at bevæbne Styrkerne. Størsteparten af Vaabnene kom
ned med Faldskærm fra RAFs Flyvere. Ellers maatte de tages fra Tyskerne.
Da det gik løs, havde Frihedskæmperne i Paris kun Vaaben til 3 af hver
10 Mand, men faa Dage efter Vaaben til 1 af hver 3. FF1 er nu sat ind i
Kamp rundt om i Frankrig, hvor Tyskere endnu holder ud, men senere skal
Modstandsbevægelsen organiseres i større Enheder og sættes ind paa tysk
Jord. Man vil især hellige sig Guerillakrig paa Flankerne og Rensning af

192 193



13.Oktober 1944 INFORMATION NR 306 X NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 271 l4.Oktober 1944 INFORMATION NR 307 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR 272.

Lommer bag Fronten, men senere vil man under General de Gaulle danne Lauritzens Damper “Hilma Lau” er blevet sænket paa Rejse fra Danzig til
Frankrigs fremtidige Hær. SLUT København med Kul. Sænkningen er sket 24 Sømil øst-Sydøst for Christians-

ø og menes foretaget af en russisk U-Baad. 4 Mand omkom, 19 reddedes ind
til Christiansø. Det er første Gang, en russisk U-Baad har sænket et
dansk Skib. Daniperen blev forfulgt af U-Baaden i nogen Tid, og man obser
verede andre U-Baade i Farvandet. Forfølgeren drejede paa tværs og affy
rede to Torpedoer, som begge ramte, den ene ved Broen, den anden ved For
lugen. Redningsbaadene beskadigedes eller kom i Klemme, saa kun en var
brugbar, hvorefter 7 Mand klamrede sig til Flaaden, der kæntrede i Suget.
Bagefter var der kun tre Mand paa Flaaden. En Fiskerbaad kom til, da Red—
ningsbaaden var paa Vej ind til Christiansø. En af de skibbrudne overfør
tes til Svaneke, da han havde faaet Hjernerystelse. Kaptajnen er blandt
de reddede. De Omkonines Navne kendes i Rhederiet, og de paarørende er un
derrettet.

- Der skete i Gaar Middags to Eksplosioner paa Aarhus Maskinfabrik. Tre
maskinpistolbevæbnede bad Arbejderne gaa i Tilflugtsrum og lovede dem, at
selve Fabriken ikke skulde blive ødélagt. De sprængte derefter Fundamen
tet til en 15 Tons Svingkran, saaledes at den sank sammen og blev hængen
de i en Vinkel paa 60 Grader. Udenfor Fabriken sprængte Mændene en Grav
ko, som skulde være afleveret i Dag og anvendt til tyske Befæstningsar
bejder. Tyske Vagtposter forfulgte Sabotørerne, men de undslap. Umiddel
bart efter sprængt andre Sabotører tre tyske Biler i Havnen. Paa Jernba
nelinien ved Kongsvang fandt i Aftes nogle mindre Eksplosioner Sted. Ryg
ter om, at 10 Gidsler fra et tysk Transporttog derefter blev ført bort,
kan ikke bekræftes.

— En “Dansker” i tysk Tjeneste, fhv Barber Henry Løgsted, Aalborg, blev
forsøgt likvideret i Gaar ved 15 Tiden. Han kom cyklende med nogle Varer
til Tyskere, da to unge Mænd cyklede op paa Siden af ham og skød ham. Han
ramtes i Lungen, men kunde holde sig oprejst. Han greb sin egen Pistol,
men fik i Nervøsitet ikke taget Ladegrab, eller ikke slaaet Sikringen
fra. Med Revolveren tiltvang han sig derefter Adgang til en Telefon i en
Købmandsforretning. En Ambulance førte ham til Hospitalet. Han vil over
leve Drabsforsøget.

- Lederen af Universalfabrikkerne, Ingeniør Olaf Schmidt, der antagelig
er Leder af Schalburgkorpset i Aarhus og i hvert Fald Lederaf “illegalt
Arbejde” i Tyskernes Interesse, blev forsøgt likvideret i Aftes, Udfor
Ejendommen Ingerslevs Boulevard 24 cyklede to Mand op paa S~den af ham og
affyrede 5 Revolverskud. Han flygtede ind i Ejendommen og slap med et
Strejfskud i den ene Arm. Schmidts Kontor i Parkallé, hans Fabriker i
Fredensgade og i Tordenskjoldsgade er tidligere blevet saboteret, og ved
forskellige “fund” blandt~ hans Papirer blev man klar over, hvor farlig,
han var. -~

- Det forlyder, at en tysk Feldwebel er blevet saaret ved Knivstik i Aa
benraa. Endnu ubekræftet.

- To Lastbiler, tilh Vognmand Hans Lundberg, Esbjerg, og Vognmand Anker
Christensen, Vejle, begge Værnemagere, blev Natten til Fredag ødelagt i
Esbjerg. I Aalborg er 80 Tons Halm, som var taget af Værnernagten, brændt
i Torsdags ved Kvægtorvet. Natten til Fredag nedbrændte to Garager, tilh.
Vognmand Chr Hansen, Aalborg, og en Garage og nogle Smaaskure i hvilke
Fjordfiskerne bøder Garn. Brandaarsagerne uopklarede. Torsdag Aften
sprang en Bombe udenfor Fru Ingeborg Poulsens Ejendom, Nørregade, Svane
ke. Der skete en Del Skade. Ingen saaredes.
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- De ti Gidsler, som nu fast følger med hvert tysk Troppetransporttog i
Danmark, er lænket med tynde Lænker om Fødderne. Deres Kost bestaar af et
Sigtebrød, som de selv maa holde Hus med. Af Sengetøj har de eet Tæppe.
Befolkningen søger paa forskellig Maade at vise dem Sympati, men normalt
hindrer tyske Soldater enhver Kontakt. Den 11 om Aftenen ankom 40 lænke-
de Fanger til Frøslev, det menes at være Gidsler, som blev ført tilbage.
Andre Forlydender taler om, at de 40 kom fra København.

— En Officer har paa Købmand Im.Løvschalls Oplagsplads ved Horsens Havn
undersøgt DDPAs Petroleumsselskabs Beholdere for at blive klar over, hvor
man bedst kan anbringe en Sprængladning, naar Tidspunktet er inde. Denne
Forklaring er hans egen~

- De sidste store Brande i Tarm har Tyskerne selv paasat. Efter Sabotage
paa Bilværksted i Tarm for en Uge siden, forlangte Tyskerne, at Gymnasia
sterne skulde fremlægge Attest fra deres Værtsfolk paa, at de havde været
hjemme den Nat. (Gymnasiet har Tyskerne taget). Da de ikke fandt Brand
stifterne paa den Maade, stak de som Hævn Ild paa Tarm Savskæreri og to
Dage senere paa Tarm Stolefabrik, der bevogtedes netop af Frygt for Schal
burgtage. Vagten saa, at to Tyskere i Uniform flygtede fra Brandstedet.
Tyske Soldater skar under Slukningsarbejdet Hul paa Brandslangerne, saa
der var ikke meget at tage Fejl af.

- I Skjern er i de sidste Aftener to unge Piger blevet overfaldet af ty
ske Soldater. I det ene Tilfælde lykkedes det Offeret at undslippe.

- Der blev kastet Svovlbomber i den underjordiske paa Raadhuspladsen.
•Brandvæsnet maatte suge Gangene rene for den giftige Røg.

Gestapo har foretaget Razzia i Kareen Næstvedgade 45-43, efter at der
havde været hold op med CB Udstyr som Maal. Da Gestapo ikke kunde finde
nogen Gerningsmænd, arresteredes en af Husets Beboere - I Varde er arre
steret Overlæge Bech, Amtssygehuset, og den snart 80 aarige Direktør Chri
stensen, Kino - 2 Elever fra Efterslægtens 3die G er blevet taget under
mystiske Omstændigheder. Den første blev taget paa et Sted ude i Byen,
hvor Klassen i øjeblikket læste. Tyskerne gik direkte til dette Sted. Den
anden blev taget Dagen efter, mens Klassen var paa Besøg paa Thorvaldsens
Museum. Tyskerne spurgte efter endnu en Elev - i Køge har Politimester
Gellus og CB Gruppefører Thomsen fra Store Hedinge siddet arresteret. De
blev ført til København og derefter løsladt. - I Horsens har Feldgendar
meriet fanget en Dreng, der sigtes for Rudeknusning, og arresteret Fade
ren til en Dreng, der ikke kunde finde. Han blev løsladt igen. - Vognmand
Hans Therkelsen, Bylderup Bov og Landmand Niels Gotthardsen, Sottrup Mk,
er arresteret - I Tønder er arresteret Seminarieelev Poul Tage Jensen,
Røde Kro. I Bredebro er 7 arresteret. Navne kendes ikke. Hos Gotthardsen
brød Tyskerne en Kasse op. Den var mærket “Maskindele” - Der har været
Husundersøgelse hos Belysningsdirektør Børresen. Tyskerne foranstaltede
stort Forhør, fordi en Datter hviskede noget til sin Broder. Man fik frem-
tvunget en Ti1staael~e. Hun havde henstillet, at man passede godt paa Fa
derens Tobak Tyskerne blev smækfornærmede - I Nr Sundby er arresteret en
Del unge Mænd. Kun Navnene Knud Christensen og Eskildsen er kendt - Om
Arrestationerne i Svendborg oplyses, at de var rettet mod Kommunister. 8
blev taget. Navne kendes ikke. Den for 2 Maaneder siden arresterede Remi
searbejder Remar Hansen var set i Byen sammen med Gestapofolk, før Arre
stationerne fandt Sted - Om Arrestationerne i Grindsted kan oplyses, at
de var foraarsaget af et Pigebarn. Foruden Realskolebestyreren vides 2
Snedkersvende og flere Gaardmænd arresteret. En af Karlene blev udsat for

Tortur og maatte paavise et Vaabenlager. Gestapo gik derefter helt amok
og anholdt ca 40 Personer-Ingeniører, Læger o.s.v. De eftersøgtes Paarø
rende blev meget brutalt behandlet. En Politibetjents Kone var i skarpt
Forhør en hel Nat og udsat for meget grov Behandling. Mange af Grindsteds
Borgere har forladt Byen af Frygt for Gidselsystemet, som Tyskerne nu er
ved at tage i Brug. Torsdag Aften har Gestapo i Aarhus taget et regulært
Gidsel, Fru Repræsentant Mortensen, Frederiksgade 86. Man eftersøger hen
des Broder, Dalgaard, Fredericia, og vil have hendes Mand til at sige,
hvor han er. Manden er forsvundet. I Hjemmet sidder nu tre Børn paa 5, 8
og 14 Aar, alene tilbage. - Oberstløjtnant 0 Permin, der var ved den span
Grænse i sin Tid, har haft Husundersøgelse. Han varikke hjemme. - Grosse
rer P M Daell, der har siddet i Dagmarhus, er overført til Vestre - stud
polit Søren Kern Jespersen og Kunstmaler Kähler er arresteret - Oplysnin
ger søges om, hvor det arresterede Ægtepar Henny Bjerg og Alfred Ander
sen, Mimersgade 96, er blevet af.
- - Tyskerne har taget den sidste Skole i Hobro, og der finder for Tiden
overhovedet ingen Undervisning Sted i Byen. Man haaber at kunne undervise
Mellem- og Realskoleeleverne i Biblioteket.

- Der er mærkbar Nedgang i Besøget paa “Tyskerrestauranter”. Aarsagen er
den at alt er meget billigere i Deutsches Eck og i Ingeniørhusets Restau
rant. Der er ikke noget, som hedder Told- En stor Snaps sælges for 750re,
en Pilsner for 50.

- SÆRMELDING: Hilsen til Gustav, Flora Frantz, Einar, Halvar, Isobel, E
dith, Albert, Arne, Bella, Ditlev, Edmund og Dorthe.

- SPECIELT: Nr. 60. Post er forgæves forsøgt afleveret. Opgiv hertil A
dresse for Modtagning af større Post.

Nr 108: Etablering af Forbindelse skal vi gerne forsøge, men
tvivler paa, at det lykkes.

BEF4IERK I DAG AT DERES ABONNENTNUMER STAAR INDEN I KONVOLUTTEN: ER DET TO
TAL, ER DET “LILLE” I PARANTES KUN ANTALLET AF EKSEMPLARER. HUSK DETTE
NUMER. GANSKE ENKELTE ABONNENTER HAR SKIFTET NUMER.

“Stikkerudvalget” beder om Oplysninger om følgende (Det indskærpes, at
disse Navnelister ikke maa offentliggøres og ikke børt give Anledning til
Rygter. Der er Folk imellem, som skal rehabiliteres. Offentliggørelse vil
medføre øjeblikkelig Standsning af Breves Tilsendelse herfra):

Jens Larsen, Kongensgade, Esb~jerg, Frisør Hougaard Jensen, Amagerbrogade
122, Aarhus, Dr Fritz Lassen, København, Forretningsfører Kjeld Kjeldsen,
v Søgade 72, St., Fredérik Strauaa, Jernbanegade, H~hne1, f. i Aabenraa,
nu i Jernbanegade (SS), Anni JUrtz, Vestersøhus, Frederik Olesen, Pug
gaardsgade 2, Peter Larsen, kaldet Peter-Lustig, København, Villy Niel
sen, f. i Aabenraa, nu i København, Frk eller Fru Petersen, Kirkegade 1,
Hasle, Snedkermester Laurits Thomsen, Møllegade, Løgumkloster, Vognmand
Thomas Michelsen, Løgumkloster, Aage Jensen, Kongosvej 27 II th, Fru
Edith Jørgensen, f Lorentzen, Sjælør Boulevard 32 II, (Navn og Oplysnin
ger paa den Motorfører fra Sydfynske, som mistænkes for Andel i Attenta
tet paa Svendborg Avis ønskes), Cigarhandler Brasen, Bellevue Teatret,
Bilforhandler Waldemar Hinrichsen, Haderslev. Navn paa Varmemesteren fra
Virum, der angav de 12 Politifolk ønskes. - Chauffør Jens HjortgaardNiel
sen, Islevhusvej 35. Bent Nielsen, samme Sted. Murermester Nielsen. Samme
Sted. Arkivar Niels Faber og Hustru, Berl.
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Det trækker op til en Konflikt mellem Retsmedicinsk Institut og Tysker
ne. Der er krævet visse Undersøgelser af Ligfund, som Lægerne ikke ønsker
at foretage, og Tyskerne har derefter truet med at indsætte Dr.Schneider
som Chef. Lægerne er enige om, at sker det, eller sker der nogen af dem
noget, gaar de alle. Ove Knudsen fra Politigaarden - den alt for tjenst—
villige - har telefonisk anbefalet Retsmedicinsk at rette sig efter Ty
skernes Henstillinger.

— En Del Opringninger til fremtrædende danske Tønderborgere med Trusler
om Gestapobesøg i Løbet af 10 Minutter eller i Løbet af Natten har kunnet
spores til Restauranten “Schutzenhof” og Hagges Hotel. Begge Steder er
iagttaget Kioskejer Hecht og den tyske Lægesøn Franz Brenner. Antagelig
drejer det sig om tyske Forsøg paa at konstatere, hvem der har “daarlig
Samvittighed”.

- I Vestjylland berettes i disse Dage følgende autentiske Historie om en
stærk Smed, der kørte med Toget fra Ølgod til Skjern. En tysk Soldat skub
bede til ham, og Smeden skubbede igen. Soldaten maa have baaret Nag, for
da Smeden senere var paa Toilettet, forsøgte Soldaten at holde Døren, saa
Smeden kunde faa en Slags Arrest. Den gik ikke. Smeden aabnede uden stør
re Vanskelighed Døren, stak Tyskeren en Lussing og sendte ham ud i Harmo
nikaen, hvor han sank sammen uden Bevidsthed. To andre tyske Soldater
fløj til Assistance. Den ene trak Pistol, men før han saa sig for fløj
Piatolen ud gennem Vinduet og han selv, bevidstløs efter Kæbestød, udo—
venpaa Manden i Harmonikaeen. Den sidste brugte Bajonet. Smeden knækkede
Bajonetten over sit Knæ og saa sig om efter Tyskeren, der imidlertid var
forsvundet. Toget holdt nu ved Tarm, og den overlevende Tysker styrtede
efter Assistance. Før han kom tilbage, var Toget kørt- Undervejs til
Skjern foretrak Smeden at hoppe af Toget, idet han regnede ud, at der
blev slaaet Telefonalarm. Det skete ogsaa. Tyskerne gennemsøgte hele To
get uden Resultat.
- Sognepræsten i Dejbjerg er, som meddelt, frigivet efter Episoden med de
allierede Flyveres Begravelse. Han maatte før Løsladelsen skrive under
paa en Erklæring om, at han var blevet godt behandlet. For Kosten maatte
han erlægge 5 Kroner og 80

- I Hellerup blev en ung Dame forleden stoppet af en dansktalende tysk
Soldat, der med Pistol i Haand forlangte at hun skulde aflevere sin Pels
til 2000 Kr. Hun maatte lystre. Pelsen menes skænket til en Feidmadras.

- Postkasserne paa Østerbrogade blev Torsdag Klokken l6~ tømt af Tyskere,
erklærer Øjenvidner.

- Efter Schalburgtagen imod Svendborg Avis tilbød Tyskerne deres Assi
stance til Slukningsarbejdet~~ Brandvæsenet afslog det høfligt. Tysker
nes Anfører sagde da: Wir sind doch BrUder~, hvortil en Mand i Mængden
bemærkede: Ikke BrUder-Forbryder~ Det er fastslaaet, at en Bil fra Gesta
pohovedkvarteret i Odense, X 2857, altsaa Aarhusnumer, kørte til Svend
borg Mandag Eftermiddag og vendte tilbage Tirsdag Morgen. Med det tidli
ge Morgentog forlod iøvrigt to Medlemmer af Nazis Mordergruppe Svendborg.
De blev genkendt i Toget, og der skete Henvendelse til en kendt dansk
Mand mellem Passagererne, man han mente ikke, man kunde foretage sig no
get. De to Mænd, der begge hedder Poul til Fornavn, den ene Winther eller
Fischer til Efternavn, stammer fra Helsingør og er Medlemmer af Sommers
Korps. De rejste til København. De var temmelig daarligt klædt, den ene
med lys Frakke, Højde ca.l75 cm, blød Hat. Den anden var uden Frakke,

graa Jakke, lyse Benklæder, ca 170 cm høj, uden Hat. De bar mellem sig
en brun Skindkuffert, som aabenbart ikke kunde bæres af een Mand. Den ene
havde en Pakke under Armen. De visiteredes paa almindelig Vis ved Færgen.

fundet som Lig, ligger tæt ved
til under hele Besættelsen.
Den dræbtes Veninde menes at

- Det er meddelt Telefondamerne paa Hovedcentralen i Købehavn, at Tele
fondirektøren har haft Besøg af en tysk Kontrolofficer, som gjorde op
mærksom paa, at Situationen i Dag er en anden end for fire Aar siden.
Hvis Telefondamerne fortsat chikanerer, vil et Hold af dem blive depor
teret. Officeren erklærede, at Tyskerne var trætte af at faa forkerte
Numre. I Stedet for Værnemagtens Numre fik de altfor ofte Zoologisk Have
eller Sundholm. De mener og saa, at der meldes “optaget” uden Grund.
- Under Razziaen paa Krystalisværket paa Finsensvej blev ogsaa Driftlede
ren arresteret. Razziaen foretoges af fire “Danskere” og to Preussere i
danske Politibiler.

- Brugsuddeler M Larsen har udlejet stor Vogn til Transport af Materiel
fra Dagmarhus til Aabenraa. 1000 Kr pr Tur. En anden Vogn er udlejet til
Entreprenør Christensen i Glostrup. Han arbejder for Tyskerne, bl.a. i
Avedøre1ejren~

- Kristeligt Dagblad har bragt Meddelelsen om, at to Esbjergfiskere har
givet 36,000 Kr til forskellige velgørende Formaal. Det drejer sig om
Udbyttet fra Fiskeri i Juni i Invasions-Spærreugerne.

I dette Land, hvor Retten sidder i Maskinpistolen, sker der de mærkelig
ste Ting. En Vinduespolerer Aage Christensen, Hyskenstræde 14 V ty har
saaledes pludselig faaet 9 Børn i sit Hjem. Det er hans egne, men de har
af Børneværnet været anbragt paa Børnehjem. Nu har han selv hentet dem
tilbage. De to hentede han paa Børnehjemmet Skovgaarden pr Fuglebjerg.
Han truede Bestyrerinden med Pistol, og da han skulde hjem med Børnene,
truede han to Damer til at aflevere deres Cykler. Hvad Fatter før, er al
tid det rigtige... .Christensen, der er Nazist, har tilbudt at fjerne fle
re Børn end sine egne fra Børnehjemmene, som han ikke kan lide. Han mener
ogsaa at kunne overtale “Shellhuset” til at arresteret Børjieværnet...

- V betyder Victory paa Engelsk, Verloren paa Tysk.

- En Sømand har givet følgende Karakteristik af Tyskerne: Een Tysker paa
et Skib: en god Arbejder. To Tyskere: en Plage. Tre Tyskere: En Fare.

- Tidl .Justitsminister, Civildommer Harald Petersen, Nordre Birk, har
bedt Lyngby-Taarbæk Sogneraad skaffe Mandskab til at fungere som Stæv
ningsmænd. Sogneraadsformand Ing. Nørgaard og Kontorchef Rydahl har sank
tioneret dette og anmodet nogle Mænd fra Kommunens eget Personale om at
udføre Arbejdet.

- Man advares imod at færdes med Fotografiapparater. Det er ikke Spor
forbudt, men Tyskerne er slemme til at “beslaglægge” Apparaterne.

- Mens et Par Hundrede Randersborgere holdtes indespærrede i den besatte
Markedsgades Skole, arrangerede Tyskerne et lille fikst Numer. En Mand,
som havde en Haandtaske, blev pillet ud af Flokken og ført bort. Nogen
Tid efter kom en tysk Soldat tilbage med Kufferten. Den aabnedes for Øj
nene af de undrende Tilskuere, og, hokus pokus, inden i den laa en Ma—

- Det Sted, hvor den unge Esbjergpige blev
Feriebyen Sædding, hvor Tyskerne har holdt
Der bor overhovedet ikke andre i Nærheden.
have haft tyske Bekendtskaber.
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skinpistol og flere Haandgranater. Derefter løslod man en Del, men be
holdt alle, der bar Knipler som Værn mod Røvere og Voldsmænd. Folk, som
ikke var hjemmehørende i Randers, førtes senere i Biler til Aarhus. Ran
ders er iøvrigt blevet forvandlet i de sidste Dage. Fra at være en for
holdsvis fredelig By er den blevet en By i konstant Belejringstilstand.
Store Troppestyrker er samlet i Byen, og tre Kaserner, tre Kommuneskoler,
flere Hoteller og K F UMs Pensionat er belagt med Tyskere. Nordjyllands
Tøjhus er fyldt med oplagret Sanitetsmateriale. Der skal være Kornetsko
le i Byen- Hele Menageriet kommanderes af en eebenet General paa Hotel
“Randers”. Han er i det civile Liv Apoteker.

-SPECIELT: Fortegnelse over Kunderne fra Fredensgade i gode Hænder.

-Som fornylig omtaltbeskød tyske Soldater fornylig Gdr Marius Mogensens
Gaard ved Aarslev paa Aarhusegnen under en Konfirniationsfest. Det oplyses
nu, at Sabotører, haardt trængt af vildt skydende tyske Soldater, passe
rede Gaarden, og at en af dem slap bort gennem Spisekammeret, mens Ty
skerne beskød Stuevinduerne. Iøvrigt behøver Tyskerne ved Aarslev ingen
Anledning til at skyde. De er saa nervøse, at de knap kan holde paa en
Maskinpistol, mens ef af deres Kammerater visiterer en fredelig vejfaren
de. Om Natten raaber og skriger de til hinanden for at holde Modet oppe,
og naar de kører paa Skinnecykler, sker det under Hujen og Skrigen, an
tagelig af Frygt for at blive beskudt af de faste Poster. For nogen Tid
siden tog de en Knippel fra en fredelig Mand. Næste Dag viste de nogle
Banearbejdere denne Knippel go en af deres egne Pistoler, idet de stolt
erklærede, at de om Natten havde skudt en Sabotør.

- Politimester Ewald i Viborg fungerer endnu~ Han sidder muttersene paa
sit Kontor hver Dag.

- Automobilhandler Hansen, Grenaa, hvis Virksomhed fornylig blev bomber,
fik en Nat malet følgende Sentens paa Muren med store Bogstaver: Sct Pe
ter waits for you” (Sct Peter venter paa dig). Bør man iøvrigt bedømme de
hansenske Chancer for post mortem saa optimistisk?

- Der befinder sig i øjeblikket i Frøslev 1250 Mænd og Kvinder. De “aso
ciale Elementer”, d.v.s. tidligere straffede Forbrydere, som ogsaa er
ført dertil, er maskinklippede og anbragt i en særlig Afdeling. Ligele
des befinder sig i en anden særlig Afdeling en Del danske Nazister, der
har søgt Beskyttelse. De er endnu ikke maskinklippede.

- Kontorchef Peschardt, der hidtil har været saa tyskvenlig, at han har
frygtet for onde Anslag fra anden Side og derfor har ladet sig bevæbne,
er nu kvikket op. Forleden fornærmede han i Overværelse af Repræsentan
ter for Erhvervsdirektoratet og Handelsministeriet den tyske Udsending
Hemmersam, der kom et Kvarter forsent. Peschardt sagde til ham: Vi be
gynder vore Møder præcis her, og det var berammet til Klokken l0 Efter
et kort Ordskiftr trak Hemmersani sig tilbage, og der blev ikke noget af
Mødet.

- Det er ikke berettiget at angribe Direktør H C Møller, Ford, for una
tional Optræden. Hans Optræden i et Lønspørgsmaal efter sidste Strejke
kan kritiseres, men det er Arbejdsgiverforeningens Cirkulære og Fords
Princip, at Funktionærer og Arbejdere skal behandles ens, som har ført
til den uheldige Afgørelse, som man vil raade Bod paa paa anden Vis. Der
fra og til at mene, at der er noget i Vejen med Direktør Møller, er et
Spring. Han har været 7~ Aar i USA, og 25 Aar i Fords Tjeneste. En Søn
er frivillig i den amerikanske Flaade.

Der verserer i Rødovre kraftige Rygter om Telefonforstanderinde Ebba Fer
mer, der beskyldes for at have hindret Alarm til Politiet l9.Septeniber.
Rygterne synes urigtige. Fruen har kun sagt til en Telefondame, at hun
ikke maatte fortælle Abonnenterne, hvad der var sket. Sagen er Genstand
for Undersøgelse, men man bedes i hvert Fald holde sig for øje, at Ryg
terne sandsynligvis gør Fru Fermer Uret.

- Paa given Foranledning gør vi opmærksom paa, at Bladet “Døgnets Nyt”
er os bekendt, men at vi ikke kan paatage os noget Medansvar for det. Vi
understreger, at dette Blad, der benytter vort Stof dagligt, efter Afta
le kun maa udsendes til en snæver Kreds og med et særligt Formaal.

INVASIONSTEGN: Oslo Fjord er faktisk ufarbar Der nedkastes talrige Mi
ner, og hver eneste Gang Tyskerne i Løbet af tre Dage faar Sejlløbet ren
set op, kaster Englænderne nye Miner. Havnen i Oslo faar ikke mere Skibe
i nd.
SULT I NORGE. Udviklingen i Norge maa følges med den største Ængstelse
Man faar kun lidt Rugbrød. lavet af smaa Kvantiteter Rugmel med Tilsæt
ning af Sildemel og Klid. Smør ser man aldrig. Middagsmaden er i Regelen
ristet Kaalrabi. Mange Mennesker er syge paa Grund af daarlig Ernæring.
Mavesaar grasserer.
PAA 24 TIMER er to europæiske Hovedstæder, Athen og Riga, blevet befriet
for Tyskere. Endnu en Hovedstad, Belgrad, staar foran sin Befrielse. To
tyske større Byer, Meniel og Aachen, er ved at overgive sig.
VESTFRONTEN- Tyskerne forsøgte i Gaar en Modoffensiv for at befri Aa
chen. Angrebet skete fra Eschweiler, hvor man havde samlet store Panser-
styrker til Angreb- Umiddelbart før Angrebet satte ind, blev Koncentra
tionen af Panservogne angrebet af allierede Luftstyrker, der knuste en
stor Del sønder og sammen. Da det tyske Angreb satte ind, drev det en Ki
le ind i de forreste amerikanske Linier, men derefter blev det knust af
nye allierede Luftangreb.

I selve Aachen fortsætter Amerikanerne deres Fremtrængen. De har nu ren
set et Par af de østlige Forstæder fuldstændigt. Modstanden er noget sva
gere. Der er kun ringe Forraad af Levnedsmidler og Vand tilbage i Byen.
Alle Hospitaler er overfyldt af Saarede. Den tyske Kommandant har ryddet
Luftbeskyttelsesrum og indrettet dem til Forbindingspladser. Aachener Do
men er alvorligt beskadiget, det verdensberømte gl. Raadhu~ skal have
faaet en Fuldtræffer.

For at kunne gennemføre Modangrebet ved Aachen har Tyskerne maattet træk
ke Panservogne og Infanteri bort fra andre Dele af Fronten. Dette har
særligt været Tilfældet fra Fronten ved. Arnhem, hvor tysk Modoffensiv
var planlagt. Englænderne har derefter gennemført Offensiv mod øst fra
Nijmegen-Arnhem-Afsni ttet.

0STFRONTEN: I Gaar indtog Russerne Letlands Hovedstad, Riga. Dagen i For
vejen varde trængt ind i Byens Forstæder. Al Modstand er indstillet.
Stillingen er dermed yderligere forværret for de 150,000 Tyskere, der er
indesluttet i Kurland. De har nu kun een Havn tilbage til Transporten,
nemlig Lindau, idet Libau ligger under Ild fra tungt russisk Artilleri.
Memel er fuldstændigt afskaaret fra alle Sider. Den angribes meget kraf
tigt af russiske Artilleriafdelinger. Det er kun den tyske Marines Ind—
griben, der er Skyld i, at Byen ikke allerede har overgivet sig til Rus
serne. Ved nedre Memel er der meget kraftigt tysk Forsvar, idet man her
prøver at spærre Russerne Vejen til Tilsit, der allerede beskydes meget
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kraftigt. Den russiske Fremtrængen fortsættes paa Narevfronten— Det er
ganske øjensynligt, at dette Fremstød er rettet mod Danzig i et Forsøg
paa at skære hele Østpreussen af.
FINLANDSFRONTEN: De tyske Bjergjægere trækker sig nu sammen omkring Pet
samo for derfra at gaa mod Vest. Der er nu russiske Afdelinger i Ryggen
paa Tyskerne i selve Petsamobugten, mens Finnerne presser paa fra Syd.

UNGARN SØGER VAABENSTILSTAND. Den ungarske Regering har anmodet de Alli
erede om at faa meddelt Vaabenstilstandsbetiflgelserfle. I stedse stigende
Omfang vægrer de ungarske Tropper sig ved at bekæmpe Russerne. Den tyske
Rigsregering har til det sidste troet, at Ungarn vilde overholde sine
Løfter til Tyskland om at fortsætte Kampen mod Russerne. Selv nu er man
ikke helt sikker paa, at det er ude med den ungarske Modstand, men man
har for alle Tilfældes Skyld givet den tyske Øverstkommanderende Ordre
til at forsvare Budapest ogsaa imod Ungarernes Ønske, og en forbundstro
ungarsk Lydregering under Stoyaj eller Imredi holdes i Baghaanden i Tysk
land. Der er kun faa Meldinger om Kampenes Forløb, men det oplyses, at
Tyskerne gør, hvad de kan, for at faa frigjorg Styrker fra det østlige
Ungarn. Deres Tropper har Ordre til at ødelægge alle større Industrifore
tagender i Budapest, ligesom der ligger Skibe parate til Sænkning, saa
Donau kan gøres ufarbar. De første tyske Civilister har forladt Budapest.

SUPERFIESTNINGER Amerikanske Superfæstninger af Typen B 29
til England. De kan medføre 10 Tons Bomber eller tre Gange
de almindelige flyvende Fæstninger. Der erfrigivet 3500 af
til Indsats mod Tyskland. De er bygget til Angreb paa Japan.

SIDSTE.~
Et af de mest betydningsfulde politiske Drabsforsøg er foretaget i For
middag. Lederen af Skandinavisk Telegrambureau, Gilbert, er blevet be
skudt paa Sorte damsdosseringen i Nærheden af sit Kontor. Han saaredes
i Hovedet, i Brystet og i Laarene og er dødeligt ramt, men endnu levende.
Gerningsmændene, der er ukendte undslap. Gilbert, hvis Arbejde flere Gan
ge er omtalt af os, hørte til de store Kanoner indenfor 5.te Kolonne i
Danmark. Hans Arbejde var af militær Karakter, men for at opnaa sine Maal
lod han sine Agenter fungere som almindelige Stikkere nu og da, naar de
ved en indsamlet Oplysning her i Landet kunde opnaa noget hos Gestapo.
Hans mest berygtede Agent af denne Type var denne Type var den svenske
Spion Jane Horney Granberg. En anden af hans Agenter var den Fru Lorent
zen, gift Stahlschmidt, som forgæves blev forsøgt likvideret paa Frede
ri ksberg.

Gilbert kom til Danmark som Journalist efter en broget Fortid i Tyskland
og Rusland. Han var med i Verdenskrigen go aktivt medvirkende i hele den
Periode af Tysklands Historie, som karakteriseredes af Frikorps og Fehme
mord. Man havde fra Starten Mistanke til ham. Han optraadte som Antina
zist, men havde de fineste Forbindelser. Gilbert skrev en for Danmark
højst ubehagelig Bog om det holstenske Spørgsmaal og gjorde sig iøvrigt
kendt ved fantastiske Planer om Ruslands Erobring. 9.April kastede han
Masken, lod konkurrerende Telegrambureauer forbyde og traadte i det tyske
Propagandaministeriums Tjeneste med Telegrammer, der kom i Aviserne, for
di de indeholdt netop saa meget mere end Ritzaus, at de skønnedes inte
ressante. Han samlede om sig en Klike af tyskvenlige Journalister og Nul
liteter plus enkelte, som forsent opdagede, hvad de var gaaet ind til.
Nogle af dem gik, andre kompromitterede sig ved at forblive. Senere stif
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tede han Datterselskabet Metro Press, der solgte de samme Telegrammer i
lidt fiksere Udstyr til højere Takst. Dette var dog kun een Side af Gil
berts Virksomhed. Bag Kulisserne var han fortsat regulær tysk militær
Spion og en fanatisk Deltager i det spændende Spil Hæren kontra Partiet,
Propagandaministeriet kontra Udenrigsministeriet, Gesandtskabet kontra
Dagmarhus o.s.v. Han ansaas i Gestapokredse for at være en farlig Mand,
der var Hæren hengiven, muligt Oppositionsmar~d med Planer om et kejser
tri Tyskland eller noget i den Retning. Man kan derfor ikke afvise, at
han er blevet likvideret af Gestapo, idet der dog paa den anden Side og
saa fra dansk Side var rigeligt Motiv til at uskadeliggøre denne Mand,
der i sit “store Spil” benyttede danske Patrioters Liv som Indsats for
at “fiske “ Oplysninger fra tyske Kredse. Hans Indflydelse rakte helt til
U 5 A, og hvis hans Levnedsløb engang kan skildres vil det blive en far
verig Beretning om en Kyniker, Pralhals og Løgnhals, der med Fædrelandets
Hæder som Motiv og Undskyldning begik Forrædero mod sine egne og mod sit
Herbergsiand. Af hele den Klike af tyske Officerer, Danmark fik paa Hal
sen, camoufleret som Bladkorrespondenter, i Aarene mellem Magtovertagel—
sen og Krigen, var Gilbert den sidste- og den værste.

Hvem Gerningsmændene end er maa man regne med Repressaliehandlinger over
for den danske Presse. Vi advarer i første Række Ritazus Bureau og Hoved
stadsbladene. Bevogtningen af Bygninger bør skærpes, kendte Pressefolk
bør tage alle Forsigtighedsforanstaltninger. Advarslen maa ogsaa omfatte
Udenrigsministeriets Pressebureau, som Hr Gilbert ikke var nogen Ynder
af.

SYDFRONTEN: De græske Partisaner har tvunget alle tyske Styrker i Athen
til Overgivelse. Angrebet kom ganske Pludseligt, og der var kun krotvari
ge Gadekampe. Ogsaa Korinth er faldet i Partisanernes Haand. Det græske
Angreb kom umiddelbart efter, at det var blevet bekendt, at Englænderne
havde landsat nye Styrker paa det græske Fastland. Den engelske øverstbe
faldende, Maitland Wilson, sendte en Hilsen til det græske Folk med Løf
te om Grækenlands snarlige Befrielsen og med Opfordring til Befolkningens
aktive Medvirken. Faa Timer efter var Tyskerne i Athen nedkæmpet. Stærke
Afdelinger af Titos Styrker er trængt ind i selve Beigrad fra Sydøst. Af
besatte Hovedstæder har Tyskerne meget snart kun Oslo og København til
bage - Haags og Warszawas saavel som Prags Levetid som besatte Byer kan
overses.

SKANSEARBEJDERNE KALDES TILBAGE. Det meddeles fra Tyskland, at en Del af
Skansearbejderne er kaldt tilbage fra Arbejdspladserne ved Neckarlinien.
I Stedet skal de tage sig af Luftbeskyttelsen i de truede Byer bag Vest-
volden. Der har ikke været Mandskab nok til at bekæmpe Brandene, og man
maa derfor kalde Brandmænd, Husvagter etc tilbage igen.

QUISLINGLEJR. Der forhandles i Øjeblikket i Stockholm om Oprettelsen af
en dansk Quislingelejrm somNordmændene allerede har haft det. og om
Standsning af den Ordning, at der udstedes danske Flygtningepas til alle
Danskere. Allerede nu sidder 97 danske Krigsforbrydere i Lejren i Hel—
singmo.

Det oplyses, at Hjalmar Schachts Niece har forladt den tyske Legation,
fordi hun har vægret sig ved at være Stikker overfor danske Flygtninge.
Hun skulde bl.a. fungere som Observatør ved Mindegudstjenesten for Kaj
Munk.

er ankommet
saa meget som
disse Maskiner
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Flygtningene i Sverige er ved at planlægge Julefester. De regner ikke Lørdag Eftermiddag ved 15.30-Tiden blev der foretaget en tysk Politiak
mere med at naa hjem til Jul. Men man haaber, det bliver Afskedsfester. tion mod en Lejlighed, Gl. Kongevej 93. Det kom til noget Skyderi og en
SLUT Journalist Schrøder, der befandt sig i Ljeligheden, blev saaret og kørt

væk af Tyskerne. Endvidere anholdtes fem Personer, hvis Navne opgives at
være Søren Søe, Hougaard, Friis, Niels Jensen og Dr. med. Mogens Fog. Den
sidste, som det tyske Politi mener skal indtage en fremtrædende Stilling
indenfor Frihedsbevægelsen, er indsat i Vestre Fængsel. Hvor de andre be
finder sig ved man ikke. En af de fire menes dræbt under Angrebet paa
Lejligheden, - hans Navn kendes ikke.

Natten til Søndag blev foretaget en tysk Politiaktion mod Villaen, Jæ
gersborg Alle 184, tilhørende Arkitekt Aage V. Strøm Tejsen. En Mand, der
opholdt sig i Huset - ikke Arkitekten, - blev dræbt under lidkamp og Hu
set sprængt i Luften og totalt ødelagt. Brandvæsenet blev ved Ankomsten
afvist af Tyskerne med den Begrundelse, at der maatte formodes at ligge
Sprængstof i Huset.

Under en Razzia i Herninggade 20 har tysk Politi anholdt en Fru Littau,
hendes Barn og en ikke identificeret Mand. Deri eftersøgte var Sporvejs
funktionær Littau, der imidlertid anede Uraad og lod den anden Mand gaa
op i Ljeligheden, hvorved han selv undsiap under heftig Skydning fra Ty
skernes Side.

Søndag Aften fandt en Dame udenfor Politistationen i Rosenvængets Alle en
Mand liggende skudt. Hans Tilstand er alvorlig. Den saarede er identifi
ceret som Edvard Wendel, Hellebækgade 39.

Redaktør Gilberg, Skandinavisk Telegrambureau, der saaredes ved Attentat
paa sit Kontor Lørdag Formiddag, har det efter Omstændighederne nogenlun
de. Lægerne mener at kunne redde hans Liv. Han har faaet tre Skud i Hove
det og et i Leveren. Meget tyder paa, at Attentatet, som antydet i Lør
dags, er et indre tysk Anliggende. Gilbert har talrige Forbindelser i ty
ske Militærkredse og “Kanaler” til det fjerde Tyskland.

Lørdag Aften Kl. 22.25 meddeltes det telefonisk “Berlingske Tidende”, at
der var lagt Bomber i Huset, som vilde eksplodere i Løbet af tre Kvarter.
Huset rømmedes i en Times Tid, men intet skete. Et Par Timer forinden var
der blevet telefoneret til Sporvejene, at der laa Bomber ved Stationen
paa Nørrebro. Sporvejstrafikken og S-Togstrafikken blev omlagt, men hel
ler ikke her skete der noget. Lørdag Morgen indfandt nogle ~revo1verbevæb-
nede Personer sig paa Gentofte Raadhus, holdt Rengøringsper~sona1et op og
fjernede paa en trehjulet Cykle en Duplikator. De afgav en Kvittering fra
“De frie Danske” med Løfte om, at Maskinen vilde blive returneret i u
skadt Stand efter Krigen.

— En mindre Brand under Taget i “Deutsches Eck” (det tidligere Lodberg)
Lørdag Aften var naturlig. Brandaarsagen var Kortslutning og Skaden rin
ge.

- Gedser-WarnemUnde-Overfarten, Storebæltstrafiken og Ruten Kalundborg
Samsø blev indstillet Mandag Morgen af Hensyn til Minefaren.

- Det tyske Politi eftersøgte i Løbet af Lørdagen Red. Sigvald Kristen
sen, “Social-Demokraten”, og Poul Sørensen, uden at finde nogen af disse.
Ogsaa Forsøg paa at finde Indehaveren af Damehotellet i Niels Hemming—
sensgade var forgæves.

- Landsretssagførerne P. Schiørring-Thyssen og H. Koefoed, samt Direktør,
Kaptajn Valentiner-Brandt er kommet paa fri Fod.
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— Tysk Politi har anholdt Stationspasser P. Eriksen, Hammelev, i hvis
Lejlighed, der skal være fundet Sprængstoffer. Antagelig i Forbindelse
med denne Sag er der i Slutningen af forrige Uge anholdt flere Jernbane—
folk - man mener Ca. 40 i alt - paa Strækningen Padborg-Fredericia.
— SIERMELDING: (Lørdag) Hilsen til grete, Viggo, Normann, Herluf, Mikkel,
Peter og Borghild.

UNGARN: Tyskland har mistet sin sidste europæiske Forbundsfælle: Ungarn.
Efter Horthys Erklæring kæmper allerede 1. ungarske Armekorps paa russisk
Side ca. 6o km fra Budapest. Den tyske General Friessler har faaet Ordre
til for enhver Pris at holde Budapest som en Pindsvinestilling. Den nye
ungarske Nationalgarde er begyndt en Partisankrig mod de tyske Styrker.

Den ungarske Gesandt i København Kristoffy forlod i Hast sammen med sin
ældste Søn København Lørdag Morgen. Han havde allerede flere Dage i For
vejen sendt Resten af sin Familie og Gesandtskabspersonalet til Sverrig.
Minister Kristoffy, der tidligere har repræsenteret sit Land i Moskva,
har i Stockholm mødt to Legationsraader, der ogsaa tidligere har været i
Moskva. Disse tre menes at skulle udgøre en Forhandlingsdelegation til
Sovjetrusland.

BULGARIEN: Den bulgarske Eksil-Czar Ferdinand, der var blevet tagettil
Fange af slovakiske Partisaner, er efter “Mussolini-Systemet~ blevet be
friet af S.S.-Tropper. Han har efter Befrielsen sendt Hitler et Telegram,
hvori han tilsiger ham ubrydelig Støtte og maa dermed have kvalificeret
sig til Posten som Eksilczar i en Quislingregering. SLUT

17.Oktober 1944. INFORMATION NR 309 I NORDISK NYHEDSTJENESTE NR.274.

Politiaktionen mod Lejligheden paa Gl.Kongevej har givet Anledning til
en større Razzia og har bredt sig ud over hele København og Omegnen. Mel
lem 30 og 40 Personer er arresteret i direkte Forbindelse med Angrebet
paa Lejligheden eller som en Følge af Aktionen. Foruden Mogens Fog er bl.
a. arresteret: Direktør Mikkelsen, “Skandia”, Inspektør Palm-Petersen,
“Brasilco”, Redaktør Kaj Holbæk, “Billedbladet” Fru Inger Boesgaard, Vi
beke Torkow, Gerda Christina Christensen, Ebbe Wedell Wedellsborg, Mi
chael v. Treschow, Werner Hugo Parkild, Frank Ove Jensen, Carl Eduard Ro
sengren, Otto Andreas Høxbro, Anton Erwolter, Henrik Melander. Erik Dah
lerup, Bent Nordentoft. Herbert Neubert, Ingvar Christiansen, Johannes
Ebbesen Sørensen, Arne Baldur Hansen, Johannes Flor Clausen, Carl Frahn,
Oliver Olesen, Preben Petersen, Johannes Rosbæk, Niels Hironinius Laub.
Desuden skal til Vestre Fængsel være indbragt Redaktør Børge Outze, tid
ligere “National tidende” og Skuespilleren Hans Henrik Krause, nu “Nyga
deteatret”. Hans Hustru, Skuespillerinden Inge Hvid-Møller, besvimede i
Aftes under Forestillingen paa Allescenen.

Det tyske Politi mener gennem Arrestationerne at have ramt vitale Kredse
inden for Frihedsbevægelsen. Man udtaler i Shellhuset, at det maa anses
for sandsynligt, at man via Mogens Fog kan naa frem til Frihedsraadets
Medlemmer. Der er al mulig Grund til Forsigtighed i de nærmeste Dage. Der
bør afvares til alle Sider.

— Natten til Lørdag tørnede en Bil, tilsyneladende uden Chauffør mod et
Træ ved Hjørnet af Farimagsgade og Vestre Boulevard. Straks efter saa man
et Par tilsyneladende bevæbnede Mænd i Løb bort fra Stedet. Tre tyske Po
litibiler kom til og afspærrede Stedet.

De 25.000 Evakuerings-Indkvarteringskort, der beroede paa Politigaarden,
er kommet i Tyskernes Besiddelse, og alt tyder paa. at de vil nægte at
udlevere dem. Dette betyder, at ingen i en Nødssituation maa “gaa under
Jorden” hos de Kvarterværter, der opgivet paa Kortet.

- Der er i de sidste Dage til Socialmyndighederne sket Henvendelse fra
de Paarørende til de “asociale Individer”, der er deporteret til Tysk
land. Foreløbig er der kommet Ca. 300 Henvendelser.

- Fru Dr. Misfeldt i Haderslev, gift med Læge Brøchner Misfeldt, der for
leden forsvandt, er blevet anholdt af Tyskerne.

- Arrestationerne i Sønderjylland synes at være Led i en s~rre anlagt
Aktion for at komme en Vaabenorganisation til Livs. Der skal være fundet
Vaaben hos Gaardejer Peter Heisel, Kassøgaard Hjordkær Sogn og Gaardejer
Klindt i Almstrup Uge Sogn. Blandt de anholdte menes at være: Lagerarbej
der Vrolijk, Boderslev og Lærer Aage Jensen, Bolderslev. Gaardejer Hein
sels Sønner eftersøgtes forgæves. I Hjordkær er anholdt Jernbaneekspedi
enterne Claudius Kjær og Helmuth Schultz samt Restaurationsvært Johs.
Hansen Petersen. I Bov er anholdt Bancararbejder Hans Fr. Carstensen,
Tinglev og i Augustenborg eftersøgtes Liniemesterassistent Alixander Møl
ler. I Burkal Kommune er bl.a. anholdt Vognmand Terkelsen, Gaardejer
Goothardsen, Stenstryger Jenecki, Tjenestekarl Lorenz Hansen. I Tinglev:
Mekaniker Aage Christensen, Arbejdsmændene Lock og Vedel, samt Banearbej
der T~stesen, Ledvogter Jensen, Forretningsfører Carl Nielsen og Fotograf
Leo Simonsen. I Tønder er anholdt bl.a. Vognmand L.Lauridsen og Semina
rieelev Poul Jensen. I Ribe er arresteret 17 Personer, deriblandt Lærer
Torben Brandt, Maskinarbejder Kaj Lykke Sørensen, Former Hans Olsen, Smed
Christian Koop, Mekaniker Victor Antonsen og Former Hans Chr. Antonsen
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samt to Elever paa Katedralskolen: Hans Peter Jensen og Holger Schmidt.
I grindsted er arresteret: Skolebestyrer Høirup, Snedkermester Eskildsen,
Gaardejer Gammelbind, cand.pharm. Palle Hansen, Ingeniør A.Andreasen, Læ
ge B.Næsted, Kontorist Nordentoft Nielsen, Maskinmester Hansen, Grind
stedværket og Enkefru Lydia Lundsgaard. Flere af de anholdte menes at væ
re Medlemmer af K.U.

- Ved Vejby Stand mellem Raageleje og Tisvildeleje er 16 Villaer blevet
beslaglagt. Flere af Villaerne skal rives ned og paa Stedet skal opføres
Kanonsti 11 i nger.

- Fire Eksplosioner indledede Lørdag Aften en Brand paa Oplagspladsen paa
Vejby Station. Et Par Vognlæs Maskiner brændte.

- Taxachauffør Henning Nielsson blev i Nat ved 2-Tiden ved Hjørnet af
Nyelandsvej og Ndr.Fasanvej holdt op af to revolverbevæbnede Mænd, der
tvang ham til at aflevere Bilen.

- Der advares mod Indsamling til N.f.S. og F.R. - Det drejer sig om Svin
del.

- SPECIELT. Al Post til Galatius standses. Nærmere Meddelelse vil tilgaa
Abonnenterne.

- To Gaarde i Herstedøster er i de sidste Par Uger nedbrændt som Følge af
Sabotage. Gaardejerne, der er Børdre, er begge Nationalsocialister. En
Bomge eksploderede Natten til Mandag i en Bil i Herstedøster. Bilen var
henstillet i en Garage af Chauffør Bech, der kører for Direktøren i Cyk
1 efabri kken “Globus”.

- Mogens Staffeldt, Indehaveren af Nordisk Boghandel, er blevet frigivet
fra Frøslevlejren.

SIDSTE-

Det tyske Politi indfandt sig Tirsdag Morgen paa Købmagergades Postkon
tor og krævede Nøglerne til alle Boksene samt Indehavernes Navne opgivet.
Fremtidig vil Posten blive undersøgt, - lignende Aktioner maa antages at
ske eller være sket paa de øvrige Posthuse.

— En ung Mand, der er kendt som temmelig tyvagtig, meldte sig forleden
Dag som Frivillig til østfronten. Da Faderen vilde forhindre ham i at
komme ind paa den tyske Kaserne, flygtede han, forfulgt af Forældrene,
der raabte: “Stop Tyven”. Den unge Mand, der kun er 15 Aar, er nu anbragt
paa en Opdragelsesanstalt.

- Købmand L.Petersen Rosendahl. Kronprinsessegade 38, Odense, blev Man
dag Aften ved 18.30 Tiden skudt ned udenfor sin Forretning af ukendte
Revolvermænd, der straks flygtede. Købmand Rosendahl, der blev 57 Aar
gammel, døde paa Stedet. Han var kendt som Nazist og Stikker.

- Fhv. Restauratør Poul Sylvest (“Jomfruburet”) er sendt i tysk Koncen
trationslejr, muligvis som Stikker. Forældrene, der bor i Frederiksværk,
er tysk-venlige.

- Det Ciassenske Fideikommis i Frederiksværk er blevet beslaglagt af Vær
nemagten. Rekonvalescenterfle er blevet smidt ud.

- Ved Middagstid Mandag eksploderede to Bomber i en Bygning i Nærheden
afSejlsportspavillonen i Aarhus Lystbaadehavn. Eksplosionerne var meget
kraftige og foraarsagede store ødelæggelser paa de omliggende Huse. Ved

17.Oktober 1944. INFORMATION NR. 309 III NORDISK NYHEDSTJENESTE NR.274.

Eksplosionen kom fem Tyskere til Skade.

— Mandag forsøgtes i Aarhus et Revolverattentat mod tidl. Blomsterhand
ler C.L.Herforth. Herforth, der fornylig solgte sin Blomsterforretning,
Jægersborggade 14 og som nu har sin Hovedbeskæftigelse som Entreprenør i
Skanderborg, blev, da han cyklede i Nærheden af Stjernekroen overhalet
af en anden Cyklist. Denne affyrede et Skud mod Blomsterhandleren, der
dog ikke saaredes skønt Skuddet affyredes paa saa nært Hold, at Herforth
fik Krudtslam i Nakken.

— Tidligere “danske” Pooitibetjente er nu posteret ved Siden af deres
Kolleger ved Storebæltsfærgestederne for at udpege deres patriotiske Kol
leger for Tyskerne.

- Den nazistiske Folketingskandidat Sekretær i Invalideforsikringsretten
cand.jur. Heinrich—Petersen ansøger i øjeblikket om Udrejsetilladelse til
Sverige.

- Undervisningsministeriet har angivet nogle nye Retningslinier for Rets
medicinsk Institut, hvis Stilling har været uklar efter Politiets Opløs
ning. Retningslinierne gaar ud paa følgende: Instituttet træder kun i
Virksomhed efter nærmere Bekendtgørelse fra Justitsministeriet og kun paa
Begæring af danske Myndigheder. Instituttet afgiver sine Erklæringer til
vedkommende danske Myndighed.. La Morgue fortsættet som hidtil, modtagne
Lig behandles som hidtil, og der holdes aabent for Identification og lign.

- Det er konstateret, at det meget omtalte part.erede Kvindelig i levende
Live har været under tysk Lægebehandling - og kun det.

- UNGARN: Den 2. ungarske Arme, der er gaaet over til Russerne, har af
væbnet en større tysk Hærgruppe. I Nord er den 6. ungarske Arme gaaet o
ver til de slovakiske Partisaner, og mod Syd har andre ungarske Hærstyr
ker sluttet sig til Tito. Omslaget i Ungarn skal have gjort et meget
stærkt Indtryk paa Hitler. Den første Proklamation fra Rigsregeringen
(bragt i de københavnske Middagsblade) blev trukket tilbage og desavoue
ret i senere DNB-Meddelelser.

-ISHAVSFRONTEN: Den russiske Erobring af Petsamo synes at skulle udvikle
sig til et større Invasionsforetagende. Den norske By Kirkenes er stærkt
truet.

- VESTFRONTEN: Aachen er nu helt afskaaret fra Forbindels~n med øst. De
nye “Folkegrenaderer”, tildels ganske uprøvede Folk, har lidt kolossale
Tab i forgæves Angreb for at bryde Ringen.

- TYSKLAND: Produktionen af Raajern i de vestlige Omraader er faldet til
en Trediedel. Femten vesttyske Kulminer har helt indstillet Driften og
Grubearbejderne er sendt paa Skansearbejde. SLUT.
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- I Gaar Morges opstod der Skyderi i en Sporvogn i Istedgade. En tysk
Soldat dræbtes og Sporvognens Konduktør Nielsen, Peter Fabersgade 41,
ramtes af et Skud i Brystet. I Gaar Aftes ved 19.39-Tiden gennemførte
Tyskerne en helt ny Form for Gengældelse og Terror. Tyske Politisoldater
aabnede uden Varsel Ild paa langs af Gaden, hvorved fem Personer dræbtes.
De dræbte er fhv. Lagerekspedient Lemminger, Sporemagervej 12, Arbejds
mand P.Sørensen, Sundevedsgade 14, Kunstmaler Niels Olsen, Nyborggade 24
og Johansen, Lyngbyvej 327 og en ikke identificeret Mand. Saaret blev Ar
bejdsmand Robert Andreasen, Absalonsgade 38 A, der saaredes i Halsen og
i Panden.
- I Forbindelse med Angrebet paa Lejligheden paa Gl.Kongevej og den ef
terfølgende stort anlagte tyske Politiaktion maa man forvente nye Razzia—
er og nye Politiaktioner i den kommende Tid. Det tyske Politi har Planer
om at afspærre hele Kvarterer af Byen og kærne Husene for eventuelle ef
tersøgte Personer. Saadanne Aktioner skulde i første Række være vendt

mod visse Vesterbrokvarterer.
- K1.15.30 Tirsdag blev Kriminalbetjent P. Brask, Frankrigsgade 31, dræbt
af Revolverskud i sit Hjem. Liget bragtes til Nyelandsvej-Lazarettet.
- Kl. 8 Tirsdag Morgen fandtes i Utter~lev Mose Liget af en Mand, der var

dræbt med Skud gennem Hovedet. Liget er endnu ikke identificeret.

- Ved 9-Tiden Tirsdag Morgem anbragte revolverbevæbnede Sabotører Bomber
i en omtrent færdigbygget Hurtigbaad paa Fordfabrikerne i Sydhavnen. Baa—
den blev totalt ødelagt og nogen Skade anrettedes i selve Fabriken. Der
paa kørte Sabotørerne bort med to af Værnemagtens Biler, paalæsset flere
Hundrede Liter Benzin.

— Tirsdag Aften var der igen Telefonbombe i Berlingske Tidende. Huset
rømmedes i ca. halvanden Time, men intet skete.

- Politikommissær Andst, der anholdtes den l9.September, er blevet løs
ladt. Overbetjent Spangstoft, der var interneret paa Politigaarden og
som derfra var indlagt paa Hospital er flygtet derfra. Det maa befrygtes
at de Repressalier, der er truet med, nu iværksættes overfor de resteren
de Politimænd paa Politigaarden.

Iøvrigt udfoldes der fra forskellig Side i disse Dage en paafaldende In
teresse for Billeder af Politibetjente, først og fremmest I~riminalbetjen
te. Der er i flere Tilfælde sket Henvendelser til Slægtnin~e af Betjente
med forskellige Paaskud for at komme i Besiddelse af Billederne. Overbe
tjent Longsig, Frederikssundsvej 91, er forgæves blevet eftersøgt af tysk
Politi paa sin Bopæl, - ogsaa andre forladte Politilejligheder har haft
Besøg.

- I Forgaars er der til Shellhuset rekvireret en Kiste, hvori blev an
bragt Liget af en sorthaaret Mand, - han menes at være Udlænding. Sagen
omgives af den største Hemmelighedsfuidhed, Shellhusets Personale er ble
vet truet med Skydning, hvis noget kommer ud.

- En Del af Fangerne i Frøslev er for øjeblikket beskæftiget med at an
bringe Landminer i Terrænet omkring Lejren.

- Tirsdag ved 14-Tiden eksploderede en Bombe paa Damperen “Absalo&’, lig
gende i Odense Havn. Skibet, der for faa Dage siden var ankommet med Ce
ment til Beldringe Flyveplads, blev delvis ødelagt.

- Luftværnsleder i Nr. Halne ved Aalborg, Lærer Worm, er blevet anholdt
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for at have huset en Flyver fra en nedstyrtet allieret Maskine og ikke
straks at have afgivet Melding herom.

— Natten til Søndag eksploderede Bomber i nogle tyske Lastbiler i Kaus
lunde ved Middelfart. Det skete udenfor Gæstgivergaarden, hvor Tyskerne
har Kvarter. Det menes, at to eller tre tyske Soldater dræbtes.
- Alle Møder, Fester o.s.v. er blevet forbudt i Kalundborg. Sammeristimlen
af mere end tre Personer efter Mørkets Frembrud er blevet forbudt, alle
Personer paa under 25 Aar maa ikke færdes paa Gaderne efter Kl.2l og alle
andre maa ikke være paa Gaden mellem K1.24 og 5. Disse’Bestemmelser ud
færdiget af Standorts~lteste er Resultatet af Uroligheder efter Ringri
derfest Søndag Aften. To tyske Underofficerer saaredes af Skud, - Tysker
ne hævder fra dansk Side, medens alle Øjenvidner paastaar, at kun Tysker
ne skød.
— Kl. 17.45 Tirsdag eksploderede en Luftmine ved Idum udenfor Holstebro.
Hele Idum By og de omliggende Gaarde har lidt betydelig Skade, Fru Gaard
ejer Hvam blev alvorligt saaret af Glassplinter og et lille Barn hos
Gaardejer Katborg fik alvorlige Skrammer.

- Den tyske Værnemagt har beslaglagt de tre Færger “Christian den Niende”,
“Freja” og “Arøhoved”. Baggrunden for, at Fyrbøderne paa 66-Selskabets
Skib “Østersøen” nægtede at sejle var at nogle Tyskere trods Passagerfor
budet vilde med fra Bornholm.

- De sidste Nætter har seks Schalburgmænd udøvet et sandt Rædselsregimen
te i Rønde ved Aarhus. De slog Ruder ind og skød tennem Døre og Vinduer.
Det er Vognmand Winther-Madsen, der arbejder for Tyskerne, som havde til
kaldt Schalburgmændefle efter selv at have faaet sine Ruder slaaet ud. En
70-aarig Kvinde maatte flygte gennem Gaderne i det blotte Linned, jaget
af en beruset Schalburgmand, en anden trængte ind til Murermester Ejnar
Rønde, slog ham med Revolveren i Ansigtet og molesterede Bohavet. Byens
Tysklærer henvendte sig til sidst til den tyske Vagtgruppe paa seks Mand,
hvis Leder nu har erklæret, at Begivenhederne ikke skal gentage sig.
- VIGTIGT: Al Post til København bedes tilbageholdt et Par Dage. Nærmere
Besked følger.

- Da en Vinduespudser i Morges var ved sit Arbejde i H.C.Andersens Herre
ekviperingsforretning paa Søndergade i Aarhus, udbrød han ved Synet af en
tysk Soldat, der aabenbart var meget ivrig efter ag Forretningen skulde
lukke op: “Hvad i Alverden vil de her, din dumme Bondeknold.” Til hans
Forbløffelse svarede Soldaten paa bredt dansk: “Tag det roligt, Mester.
Man har vel nok Lov til at købe sig et Sæt Tøj. Jeg skal sige dig, at nu
gaar jeg min Vej. Jeg skal ud paa Landet og have Arbejde paa en Herre
gaard. Jeg skal ikke have noget af at lege med mere. Det gaar jo helt ad
Helved til....

Paa Kommunekontoret i Vejle har man overvejet at tilintetgøre Folkeregi
stret. Skattedirektøren har sat sig imod det.

- En Landmand fra Grindsted havde forleden Besøg af Gestapo. Han var ikke
hjemme, da “Gæsterne” kom, men indfandt sig kort efter og gik lige i Fæl-
den. Han var imidlertid ikke mere benovet end at han omgaaende bad om at
maatte tale med sig selv. Gestapo forsikrede ham indtrængende, at dette
var umuligt og maatte tilsidst med Stenkast drive ham bort.

- Den Mand, der forsvandt fra “Sabotørholdet” paa Aalborg Banegaard hed
der Løjtnant Sandquist.

- Forlagsboghandler Bierberg, Schønbergske Forlag, og Kaptajn Martens,
som blev arresteret den 20.Juli paa det Schønbergske Forlag og siden har
siddet i Vestre, blev i Fredags ført til Frøslevlejren. Transporten fore
gik paa den Maade, at de to Danskere var “Gidsler” i Aftenens tyske Trop—
petransporttogs første Vogn.

- Gestapo eftersøgte Lørdag Aften Prokurist Erik Bjarnø, Godthaabsvænget
6, hvor de begyndte at skyde gennem Døren til Lejligheden. Her befandt
sig kun en Barnepige og to Smaabørn. Prokurist Bjarnø opholdt sig et an
det Sted i Huset. Han slap uskadt bort - trods stærk Beskydning.

- Prokurist Tage Prieme har været nævnet i Informationen blandt de Folk,
vi ønskede nærmere Oplysninger om. Vi kan nu efter nøjere Undersøgelse
og paa en Række gode danske Mænds Vidnesbyrd oplyse, at ethvert Forsøg
paa at miskreditere Prokurist Tage Prieme nationalt savner Grundlag. Han
er god nok.
SÆRMELDING: (Tirsdag) Hilsen til Irma, Helmer, Beate, Tito, Olaf, Per,
Karina, Ludvig, Oskar, Vera, Herman, Frederik, Boje, Loe, William og Ro
salie.
UNGARN. Admiral Horthy befinder sig nu i veritabel Belejring paa Slot
tet i Budapest, hvor han opholder sig. Hitler har givet særlig Ordre til
de tyske Styrker i Byen om at sikre sig Horthys Person, men Slottet bli
ver forsvaret. Tysk Skyts har allerede været sat ind til Beskydning af
Slottet, men endnu forlyder intet om, at det er lykkedes at arrestere og
bortføre den tidligere Rigsforstander. Man er i tyske Militærkredse af
den Opfattelse, at den 1. ungarsle Arme, der er under March mod Budapest,
har Kontakt med Horthy og forcerer sin Fremrykning for at befri Rigsfor
standeren.

Situationen i det tysk besatte Ungarn har i de sidste 24 Timer udviklet
sig yderliger i Retning af det mest fuldkomne Kaos og Borgerkrig. Særlig
haardt lider Tyskerne under Jernbanestrejken, og General Friessler har
krævet 2000 Jernbanearbejdere overført til Ungarn fra Østomraaderne for
blot nogenlunde at bringe Trafiken paa Fode igen. Kravet er foreløbig
blevet mødt med Afslag.
ØSTFRONTEN. Efter alt at dømme er Storoffensiven mod Østprøjsen begyndt.
Paa begge Sider af Wirbannen er Russerne gaaet til Angreb med meget stær
ke Kræfter og er trængt dybt ind i de tyske Stillinger. Den tyske Over-
kommando kaster alt disponibelt Mandskab ind for at standse~.denne Offen
siv, endog Skansearbejderne faar udleveret Gevær og Armbind~og kastes ind
i Slaget. Der er endvidere forstærkede russiske Angreb for at tvinge Ki
len frem til Libau, men tyske Tropper yder haard Modstand. Det samme er
Tilfældet ved Memel, hvor Stillingen er uændret.
TYSKLANDS JERN- OG STAALPRODUKTION’. De sidste 14 Date har medført en y
derligere Nedskæring af den tyske Jern- og Staalproduktion med 25 pct. I
Løbet af de forløbne 4 Maaneder er Tilførslen til Staalproduktionen af
Højovnskoks sunket fra 2 Mill til knap en Mill Tons. Tre af Tysklands
vigtigste Staalværker fik alt deres Højovnskoks over Dortmund-Ems Kana
len, som nu er helt spærret. SLUT.
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- VIGTIGT: Alle Abonnenter har fra i Dag nye Numre. Dette Numer staar
paa Konvoluttens Inderside. Læg Mærke til det og husk Det. Al fremtidig
Korrespondance sker under Anvendelse af dette Nr. Visse Abonnenter i Pro
vinsen vil i den nærmeste Fremtid faa Besøg, - Tidspunktet meddeles et
Par Dage i Forvejen i mf. Besøg til Abonnenter med anonym Adresse ord
nes særskilt. Paa given Foranledning skal meddeles, at alle Lister og A—
bonnementsfortegnelser er i Sikkerhed. Al Post til København standses
indtil nærmere Besked.

- Kommunike Nr. 4 fra DANMARKS FRIHEDSRAAD. Den 18.10.44.
I Tiden 2. - 10/10 har vore Styrker i Jylland efter Ordre fortsat For—
styrrelsessabotagen mod krigsvigtige Maal. Saaledes blev den 2/10 4 Loko
motiver, der skulde afleveres til Fjenden, ødelagt. Den 3/lO ødelagdes 13
Artilleritraktorer paa Aarhus Godsbanegaard. Den 7/10 afsporedes et
fjendtligt Troppetog. 20 Vogne kørte sammen i en Bunke, og der foraarsa
gedes 4 Døgns Forsinkelse paa den paagældende Jernbanelinie. Den 10/10
sænkedes en fjendtlig Damper i Aarhus Havn. Samme Dag følgende fjendtligt
Materiel i Aarhus? En Gravko, en Montagekran, en paa Jernbane indladet
Motorb~ad sat et Flaktaarn. Ud over de her nævnte Aktioner er der fore
taget talrige Angreb paa Jernbaner. Terrorangrebene paa danske Persontog
samt de meningsløse ødelæggelser af private Huse og Virksomheder, der u
delukkende arbejder for danske Interesser, er ikke foretaget af danske
Styrker.

- Tyskerne har gennemført en i al sin Lurvethed typisk Aktion. Statsad
vokaten for særlige Anliggender, Troels Hoff, der undslap under Aktionen
mod Politigaarden, havde for et Par Dage siden via sine gamle Forbindel
ser i det tyske Politi aftalt et Møde, hvorunder han vilde fremsætte vis
se Forslag til Lettelse af de internerede Politiniænds Kaar. Betingelsen
for, at han mødte, var, at der blev givet ham frit Lejde, - hvilket Ty
skerne gjorde. Næppe var Statsadvokat Hoff ankommet til Mødet Mandag For
middag, før Tyskerne gav Pokker i alle Lejdeforsikringen og Æresord og
arresterede ham paa Stedet. Hvilket igen bekræfter, at de, der tror, man
kan bekæmpe Tyskerne med blanke Vaaben og fine Midler, desværre er ganske
ude af Kontakt med øjeblikket. Det kan ikke nytte, at Spillets Regler kun
overholdes fra den ene Side, - hensynsløse Metoder kræver hensynsløst
Svar.

- Igaar Aftes stødte en Bil med stor Kraft mod en Sporvogn~i Pilealle.
En af Bilens Passagerer dræbtes paa Stedet, to andre saaredes haardt og
førtes derpaa væk af det tyske Politi, som Bilen havde været paa Flugt
for.

- Den 49-aarige Kantinebestyrer, Landru Nielsen, Randers, blev i Gaar
Formiddags skudt i Døren til en Legetøjsforretning paa Storegade. To unge
Mænd havde passet ham op og forsvandt. Landru Nielsen var død paa Stedet.

- De sidste Par Aftener har der været Skud mod Radiohusets Vinduer, uden
at nogen er blevet ramt.

- Redaktør Kaj Holbæk, der arresteredes i Lejligheden paa Gl.Kongevej,
er ~død i Vestre Fængsel Natten til Mandag.

— Repræsentant Erik Borup, Frydendalsvej 33, er blevet fundet hængt i
Lejligheden. Han er blevet betragtet som Stikker.

— Tirsdag Eftermiddag kaldtes Ambulancen til Maskinfabrikken ~Jeco”, -

et tysk Foretagende,- paa Finsensvej. Her laa i Gaarden to tyske Solda
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ter. Den ene var dræbt ved et Skud gennem Hovedet, den anden alvorligt
medtaget af Spark i Underlivet. De tilhørte Fabrikkens Vagtpersonale, og
Affæren maa klassificeres som indre tysk øpgør.

- Ved 21-Tiden Tirsdag Aften forsøgte Vevolvermænd at fjerne Vaaben paa
Taastrup Hør- og Hampskøtteri. De fandt ingen. En Vagthund, der for paa
dem, dræbtes.

- Der er fremkommet nærmere Enkeltheder om Aktionen mod Strøm-Tejsens
Villa i Jægersborg Alle. Forinden var der, siger Beboerne i Nabolaget,
flere Dage i Træk set parkerede Biler i Villaens Nærhed. Særlig lagde man
Mærke til en lille Vogn A. 8882 og en anden Vogn K. 23.459. Villaen har
i den sidste Tid været beboet af tre Politibetjente, hvoraf de to und-
slap, medens den tredie, der laa saaret efter Kampene paa Amalienborg,
optog Forsvaret mod Tyskerne. Ogsaa en Sygeplejerske, der almindeligvis
opholdt sig i Villaen, undkom.

- Konsulent, cand.polit. Strøm-Tejsen, (der i flere Meddelelser er ble
vet forvekslet med sin Fader, Arkitekt Strøm-Tejsen), er nu i Sikkerhed.
Aktionen varede fra Kl 23,40 til Kl. 2,30, og i alt deltog Ca. 150 tyske
Politimænd og Soldater, hvoraf flere skal være saaret af den tapre For
svarer. Hele Natten kørte Tyskerne rundt i de omliggende Villaveje under
stadig Skydning. Fra Strøm-Tejsens Garage er fjernet en Personbil.

- Paa given Foranledning sendes en indtrængende Advarsel til de Grupper,
af Folk, der afholder Orienteringsøvelser i Københavns Omegn. De optræ
der efterhaanden ssaa aabenlyst, at Kortene spilles Tyskerne i Hænde.

- Jørgen Thorball, Sofievej 24, er arresteret Torsdag Morgen efter at væ
re angivet af en Stikker.
- I Gaar Nat sprængtes 5 tyske Biler i en bevogtet Vognpark ved Kauslun
de paa Nordfyn, 1 DKW og 4 Lastvogne blev fuldstændig ødelagt. Af de ty
ske Vagtposter saaredes tre, hvoraf de to niaatte bringes paa Hospitalet.

- Efter flere Dages forudgaaende Observation af Lejlighederne har der i
de sidste Dage været Gestapo-Besøg hos følgende Odenseanere: Kaptajn H.M.
G.Buch, Sdr.Boulevard 232, Grosserer Hans Muus, Hjallesevej 86, og Læge
Kruse, Vestergade 93; der fandtes ingen hjemme, men i enkelte af Lejlig
hederne holdt Tyskerne endnu Vagt Trediedagen efter.

— Natten til Torsdag gennemførtes en af de flotteste Jernbanesabotager i
Danmark. Sabotørerne indfandt sig paa Godsbanegaarden, aabnede Porten til
den store Lokomotivremise, og kørte ca. 15 af Lokornotiverne fra Remisen
direkte ud i Rangergraven udenfor. Disse Lokomotiver er mere eller mindre
ødelagt - iøvrigt blokerer de Passagen for de Ca. andre 25 Lokomotiver,
der befinder sig i Remisen.

- Natten til Torsdag saaredes en Mand dødeligt af Skud ved Dosseringen,
en anden blev fundet liggende død ved Hjørnet af Adelgade og Sølvgade.
Den ene menes at være Lagerarbejder Petersen, Dosseringen 49. De menes
at være Ofre for almindelige tyske Fejltagelser og Skydelyst.

- Onsdag Aften ved 21-Tiden kastedes en Bombe gennem et Vindue i Efter
slægtens Skole, Hyrdevangen 62. En dræbt og en saaret førtes til Rigsho

spitalet. Attentatet skete under et Terrænsportsmøde.

- To Gymnasieelever i Rønne, Niels Rosbach og Knud Harrild er blevet ar
resteret, sigtet for at have uddelt illegale Blade. Et Forsøg paa at ar
restere Redaktionssekretær Hjuler, “Bornholms Socialdemokrat”, mislykke
des.

— Overlærer Ovesen, Nygaard i Hals, er blevet arresteret, antagelig for
di han havde nægtet at udlevere Skolen til Værnemagten uden behørig Re
kvisition. Det har indtil nu ikke været muligt at faa ham løsladt.

- De store Troppeflytninger i Jylland afstedkommer mange Vanskeligheder.
I østvendsyssel erklærede de nyankomne Tropper saaledes paa egen Haand
en ganske tilfældig Mand for at være Borgmester. De danske Myndigheder er
skredet ind

- Foruden de tre i Gaar omtalte Færger er ogsaa Færgen “Hejmdal” blevet
b\eslaglagt af Tyskerne.

— Tirsdag Aften foretog tysk Politi Razziaer i Næstveds Konditorier.

— Tirsdag AftEn foretog tysk Politi Razziaer i Næstveds Konditorier.

- 30 Schalburgmænd under Ledelse af Løjtnant Søborg ankommer i Dag til
Næstved for at overtage politiniæssige Opgaver. De indkvarteres paa Van
drehj emmet.

- Den 49-aarige Kantinebestyrer paa den af Tyskerne overtagede nye Dra
gonkaserne i Randers, Landru Nielsen, blev som overfor omtalt Onsdag For
middag dræbt. Han havde ved flere Ljeligheder stillet sig til Raadighed
for Gestapo og vist det tyske Politi Vej under Razziaer i Randers.

- Der har været forsøgt Attentat mod Tennishallen i Horsens, hvor Tysker
ne har et meget betydeligt Oplag af Reservedele til Flyvemaskiner og
Luftværnsskyte. Onsdag Formiddag kom tre unge Mænd kørende paa Cykle til
en Sidegade bag Tennishallen, løb ind i en Have og kastede herfra tre
Bomber. Der skete kun Skade paa Hallens Camouflage-Foranstaltninger. Ty
skerne er straks gaaet til Modaktion. Alle Veje og Gader i Hallens Nærhed
er nu afspærret med Pigtraad og spanske Ryttere, og Beboerne i Kvarteret
har faaet Melding om, at de maa forberede sig paa at rømme deres Ejendom
me. Det samme er Tilfældet med Villaejerne omkring Horsens nye Statssko
le, som Tyskerne fornylig har taget.

- Rygterne om Voldtægtshandlingerne paa Københavns Gader synes at være
stærkt overdrevne. Sundhedsstyrelsen har ladet forespørge paa samtlige
Københavns Hospitaler og hos 50 praktiserende Læger om, i hvor mange Til
fælde man havde behandlet voldtagne Kvinder. Svaret lød: at der i Begyn
delsen af September var indlagt een (1) Kvinde til Behandling for Følger
ne af Voldtægt paa Gentofte Amtssygehus, men derudover havde man ikke
Kendskab til flere Tilfælde. Hvis der havde fundet Tilfælde af Voldtægt
Sted, maatte man kunne regne med at de paagældende Kvinder havde meldt
sig til Behandling.

— Razziaen i Rungsted i sidste Uge blev ledet af en lokal dansk Nazist
og Stikker ved Navn Waltenstrøm, Søn af Bankbestyrer W. i Hørsholm. Den
haabefulde Yngling har ogsaa Kontor i Dagmarhus, hvor han dog bærer Nav
net Riis.

J.Rosbæk, Afdelingsingeniør v/ Københavns Telefonvæsen, blev anholdt, dan
han i Lørdags kom til den arresterede Fru Inger Boesgaards Lejlighed.

- Natten til
fire Mænd og
der tilhører
faaet Besked

Torsdag omringede tysk Politi Villaen Strandvej 184, førte
en Kvinde bort. Noget senere paa Natten sprængtes Villaen,
en Prokurist Nygaard, i Luften, efter at de omboende havde
paa ikke at maatte alarmere Brandvæsen.
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1/4 Lig af en yngre Mandsperson, hvoraf alt, der kunde føre til Identi
fication, var fjernet, er fundet i Søborg Mose.

- Tyskerne mener at have identificeret den Mand, der blev dræbt i Fran
krigsgade og paa hvis Dør Navnet Brask var anbragt, som Kriminalbetjent
p. Brask. Der findes imidlertid ikke nogen Kriminalbetjent af dette Navn.
SIERMELDING (Onsdag): Hilsen til Dyveke, Aksel, Christian, Ole, Leif, Ka
ren og Percy.

- Fredag i sidste Uge var 3 Motorvogne med tysk Politi i Hvidovre, hvor
de foreto Razziaer rundt omkring og spredte Skræk og Rædsel. Bl. a. ind
fandt de sig paa en Skole, hvor der var Gymnastik af mandlig og kvindlig
Ungdom, og forlangte forevist Legitimationskort, og i en ældre Villa an
holdt Ca. 12 Politibetjente, der holdt Møde. Tyskerne søgte ogsaa to Læ
ger, der boede i Hvidovre, men det var forgæves.

— Om Overbetjent Spangtoft Flugt fra Politigaarden kan nu meddeles, at
hans hustru var blevet grebet med en illegal Postforsendelse til Sverige.
Hun blev ført op paa Sheilhuset, men bad om Lov til at hente sit Barn,
der stod i en Barnevogn paa Gaden. En Soldat fulgte hende til det angiv
ne Sted, men der var ingen Barnevogn, og hun sagde, at saa maatte hendes
10 aarige Pige være kørt om det nærmest Gadehjørne med Barnevognen. Hun
gik om Hjørnet, medens Soldaten holdt sig lidt tilbage, og da han lidt
efter kiggede efter hende, var hun borte. Da Spangtoft erfarede, hvad der
var sket, besluttede han at flygte fra Politigaarden. Han fik omgaaende
et stærkt Galdestenstilfælde og saa saa syg ud, at man straks rekvirede
en Ambulance, der kørte ham til Kommunehospitalet, hvor han dog heldigvis
med det samme blev rask. Tyskerne har ikke fundet ham endnu.
- PaaPOLITIGAARDEN er der fra i Gaar indført forskellige Skærpelser, man
maa ikke gaa til Lægen, og man maa ikke faa Besøg.

- Ved den omtalte Sabotage paa Ford-Fabrikken i Syfhavn er efter det op
lyste ødelagt to tyske Hurtigbaade, og Modellerne til disse Typer er og
saa ødelagt.
- Politikommissær I.O.Madsen, Helsingør er, som omtalt i Dagspressen, i
Gaar dræbt ved Pistolskud af 3 Mænd, der trængte ind til ham. Madsen var
i sin Tid Formand for Dansk Politiforbund og var ansat paa Frederiksberg.
Da han blev Politikommissær i Helsingør for nogle Aar siden, gjorde han
sig meget hurtigt upopulær saavel indenfor Politiet som blandt Borgerne.
Dertil kom, at han meget hurtigt faldt for Fristelsen til at pleje Omgang
med Tyskerne, og det sidste, man hørte om ham før Attentatet, var, at han
kørte rundt med Gestapo i Helsingør og paaviste “opløste” Politimænd.
0STFRONTEN: Over en 250 km bred Front ruller russiske Panserstyrker nu
gennem 5 af Karpaterpassene ind i Tjekokoslovakiet. Længst er Russerne
naaet med Fremstødet gennem Tatar Passet, hvor Stødkiler er trængt tværs
over Karpatho-Ukraine og har indtaget Byen Soghet. De øvrige Steder belø
ber Fremrykningen sig til 15-20 km. Under østprøjsen-Offensiven har Rus
serne taget Wirballen, og der kæmpes nu mellem Eiskau og Schirwindt umid
delbart langs Grænsen, flere Steder inde paa østprøjsisk Omraade. Alt,
hvad der kan krybe og gaa, sendes i Frontlinjen, og Mandefaldet blandt de
nødtørftigt uddannede tyske Folkegrenaderer og Skansearbejdere, er fryg
teligt. Paa Ishavsfronten trænger Russerne støt frem langs Ishavsvejen
mod Kirkenes. Kampene her er blevet meget haarde.

SYDØSTFRONTEN: Situationen for Tyskerne i Ungarn ligner nu paafaldende
Stillingen i Frankrig før Sammenbrudet her. Ingen Steder ved de tyske
Tropper sig sikre for Partisanstyrker. Saa snart Mørket bryder frem, fin
der den ungarske Hjemmefronts Folk Vaabnene frem og gaa paa Jagt efter
Tyskere. Overalt dukker der Partisaner op i Ryggen paa de tyske Styrker,
affyrer en Byge af Maskinpistolkugler og forsvinder sporløst i Mørket.
Der er erklæret højëste Alarmberedskab i Wehrkreis 17 og 18, og de Afde
linger, af Hjemmehæren, der er under Uddannelse, er blevet forlagt til
Garnisoner ved den ungarsk-østrigske Grænse.
VESTFRONTEN: Et nyt Forsøg paa at undsætte det undesluttede Aachen er
slaaet Fejl. Med sammenskrabede Forstærkninger allesteder fra gik tyske
Tropper i Gaar til Modangreb ved WUrselen, men Angrebene brød blodigt
sammen. Over Halvdelen af Aachens Byomraade er nu besat af Amerikanerne.
Det tyske Brohovede over Maas Syd for Nijmegen staar nu foran sin Likvi
dation. Forsvarerne er blevet presset sammen paa et meget lille Omraade,
og et engelsk Angreb af Format er i Gang mod Brohovedet.
LUFTKRIGEN: Med to svære Luftangreb i Løbet af 24 Timer er Köln nu lige
saa haardt medtaget som Duisburg. Brandvæsenet har maattet opgive at
slukke Fladebrandene, foraarsaget af 3000 Tons Brand- og Sprængbomber paa
20 Minutter. Det ventes, at Kdln vil brænde ned til Grunden. Under Luft-
angreb paa Bonn i Gaar var ikke en Gang Antiluftskytset i Virksomhed.
Luftforsvaret i Vesttyskland svigter mere og mere, og de Allierede bomber
efter Forgodtbefindende. Færre og færre Jagermaskiner gaar paa Vingerne
under de allierede Luftangreb. Med Tabet af Ungarn har Tyskland mistet dé
sidste Naturoliekilder og er nu udelukkende henvist til syntetisk Produk
tion, og alle Benzinværker i Riget ligger stille efter Luftangreb. Reser
veforraadene af Brændstof vil være helt opbrugt i Løbet af ganske kort
Tid.

5 L U T.
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— Det forløbne Døgn har været karakteriseret ved en lang Række Drab og
mange Arrestationer - saavel i København som ude over Landet. Desuden har
tysk Politi foretaget mange Ransagninger, fortrinsvis i Forbindelse med
Arrestationen af Børge Outze med flere, og det ser ud til, at der som
Grundlag for disse Arrestationer foreligger Tilstaaelser. Der er derfor
stadig al mulig Anledning til at udvise Forsigtighed. Ikke mindst bør den
størst mulige Tavshed udvises i Spørgsmaal om det illegale Arbejde, naar
man er udenfor sin egen Kreds og sit eget Virkeomraade. Den danske Radio
fra London understregede for nylig i et alvorligt Opraab, at der blev
“snakket for meget herhjemme”, og at der kunde blive Tale om en alvorlig
Udrensning baade indenfor de illegale Kredse og udenfor. Det skulde nø
digt komme dertil, men at der er Alvor bag denne Trusel vil vi meget ger
ne understrege paa det kraftigste.

Af de forskellige Skydninger kan nævnes, at Manden, der blev skudt i sin
Lejlighed paa Amager nu er identificeret som Knud Benno Brask, f. 25-2-
23.Muligt foreligger der en Forveksling, idet han nylig var flyttet ind
i Lejligheden efter en Marinevægter.

Videre er Jørgern Ulrich Nielsen, f. 22-5-25, blevet fundet dræbt ved
Skud i Hovedet i Søborg Mose. Han ansaas for at være Stikker.

Tre Mænd blev Fredag Aften saaret forskellige Steder i Byen ved Skud. Det
var Skotøjsarbejder Horst Hansen, Damhusdalen 82, der var blevet saaret
paa Engdraget. Ved Enghaveplads et l6aarigt Bud ved Navn Andersen, Sdr.
Boulevard 28 saaret i Laaret, og paa Gl. Jernbanevej blev Repræsentant
Andersen fra Hedebygade 17 ramt af et Skud. De to første blev bragt til
Bispebjerg Hospital, den sidste til Feltiazarettet.

- Torsdag Eftermiddag foretog det tyske Politi Razzia paa Paghs Vinre
staurant. Man fandt intet.

— Berlingske Tidende har Torsdag Aften atter haft Telefonbomber. Arbejdet
var afbrudt i 5 Kvarter fra Kl. 22,15.

— I Løbet af kort Tid vil Sporvognskørslen over Raadhuspladsen blive
fuldstændig standset. Tyskerne har forlangt alle Sporvogne væk, og de
forskellige Omkørsler, som det i den Anledning har været nødvendigt at
anlægge, er nu paa det nærmeste færdige.

- Bendixen & Linhards Eftf.s store 60 Meter lange Montage~al ved Fabrik
ken paa Nygaardsvej 42 blev Torsdag Aften ødelagt af Brandbomber. En Del
Sabotører trængte ind i Hallen, holdt Personalet op og lagde Bomberne ud.
Hele Hallen blev ødelagt og en hel Del Motorcykler og Lastbiler, for
trinsvis Reparationer, blev Luernes Bytte.

— Borgmesteren i Skanderborg har overfor Værnemagtskommandanten i Byen
protesteret imod at tyske Patruljer visiterer Byens Vægterkorps. Komman
danten kunde imidlertid intet gøre. Tyske Patrul jer skal med Mellemrum
foretage saadanne Visitationer, som ogsaa Værnemagtens Medlemmer er plig
tige at underkaste sig.

— Blandt Arrestationerne kan ænvnes: Landmand Frans Wichtor Nielsen, 01—
lerup ved Fredericia, Vognmand Chr. Jensen, Vejle, Pastor Haldor Hald,
Vejle, Civilingeniør Alfred Rasmussen Friis, Vejle og Frk. Asta Nielsen
Vejle. I Hjordkær er Ekspedient ved D.S.B. Henry Viggo Christensen an
holdt, i Bredebro Slagter Hans Petersen, i Tønder Isenkræmmer Holger Pe
tersen og Bankassistent Erik Svendsen, i Tinglev Sognepræst Julius Holm
og Ekspedient Jens Bundgaard, Bajstrup Station. Endelig anholdt det tyske
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Politi paa Sygehuset i Aabenraa en Portør ved Navn Fenger. Det lykkedes
ham imidlertid at flygte ud gemmen et WC Vindue, og er derefter forsvun
det. En Mand ved Navn Nørregaard blev anholdt paa Fengers Værelse.

I København er bl.a. arresteret Direktør G.Witten i Papirfirmaet Nyholm
og Frederiksen, Bogtrykker Poul Coster, der umiddelbart efter blev ført
til Paavisning i sit Hjem Fabrikant Hammergreen, Skindergade og en Søn af
Havnedirektør Laub.

- Den 3laarige Børge William Christensen, Lindholm ved Aalborg, blev Ons
dag Aften dræbt af en tysk Vagtpost, da han ikke standsede paa Vagtens
Raab.

- Onsdag Middag udspandt der sig en heftig Luftkamp over det sydøstlige
Vendsyssel, især over Dronninglund, ørsø, Agersted og Asaa. Flere Menne
sker var i Livsfare, da Kuglerne føg dem om ørerne. En Regn af Maskinge
værkugler slog ned i Gaardejer Laurits Mortensens Ejendom i Søraa, og den
22aarige Otto Mortensen ramtes i Kæben af et Projektil. Underkæben blev
knust, men der er ikke Fare for hans Liv.

- Den tyske Værnemagt har i den sidste Tid ført Forhandling om Overtagel
se af ørstedspavillonen i Rudkøbing — Byens største Restaurant og Forly
stelsesetablissement, samt øens eneste ordentlige Teatersal.

- Paa Sydlangeland, lidt Nord for Bagenkop har Tyskerne overtaget 6 Tdr.
Land, hvor der efter Forlydende skal opføres en stor Baraklejr.

- Premierløjtnant Boeslund, Frydendalsvej, er den l6.ds. indbragt paa
Frederiksberg Hospitals Lazaret, dræbt af Skud.

— Den tyske Politiaktion mod Prokurist Nygaards Villa, Strandvej 184 (i
umiddelbar Nærhed af Dr. Bests Villa), strakte sig over 1 1/2 Time. Vil
laen blev beskudt saavel fra den nye som den gamle Strandvej og Angriber
ne blev mødt med Skud. Sluttelig blev Villaen taget med Storm. En af Be
boerne skal have taget Gift, fire andre - deriblandt en Kvinde - blev ar
resteret. Ejerens Hustru og hendes to Børn fik faa Minutter til at klæde
sig paa i, hvorefter de og Villaens Hund blev bragt ud. Villaen sprængtes
derefter i Luften og en af Nabovillaerne beskadigedes alvorligt. Beboer
ne af disse var forinden blevet underrettet om at Brandvæsenet ikke niaat
te alarmeres.

— Rudkøbing Byraad er gaaet ind paa aarligt at beatle Fru Nielsen, Trico
tagevareforretningen Jylland, ørstedsgade, en Sum paa 6000 Kr., for at
Fru Nielsen skal forlade Byen. Baggrunden herfor er, at Fru Nielsen i sit
Hjem dyrkede Omgang med Tyskerne. Efter Politiaktionen den l9.September
er hendes Ruder gentagen Gange blevet knust, ligesom Befolkningen Gang
paa Gang har truet hende. Overfor Byraadet lod Tyskerne saa forstaa, at
saafremt det skete Fru Nielsen eller hendes Ejendom noget, vilde det sam
lede Byraad blive arresteret. Byraadet fik derefter Fru Nielsen til at
forlade Byen, og hun opholder sig nu paa Christiansminde i Svendborg, der
helt er overtaget af Tyskerne.

For kort Tid siden blev der paa Hærens Vaabenarsenal, der som bekendt er
overtaget af Værnemagten, indrettet en ny Kantine. Ved Indvielsen af den
ne blev Arbejdere og Funktionærer inviteret til Frokost. Efter Maaltidet
rejste den tyske Leder af Arsenalet sig og holdt en Tale om tysk-dansk
Samarbejde efter Krigen, og sluttede med at udbringe et Leve Danmark, som
alle Arbejderne istemte.

222

L

- Overbetjent Tolderlund fra Station 2, der har været nævnt i mf. som
Stationsleder for Tyskerne, er ikke knyttet til det nuværende “danske”
Politi.

- Lørdag Aften kom det til Klammeri mellem to Gæster i “Tyrolerkroen”.
Denene truede den anden med Revolver, hvorpaa han rekvirerede Gestapo,
der omringede Kafeen og bekendtgjorde for samtlige Gæster, at de vilde
blive undersøgt og skudt paa Stedet, hvis de havde Vaaben. Visitationen
fandt Sted, men der blev ikke fundet Vaaben.

- Ved Benzintanken lige over for Kroen i Bagsværd indfandt sig Tirsdag
Aften Kl. 18 nogle bevæbnede Mænd, som ganske roligt gav sit til at tøm
me Tanken for dens Indhold. Hele Bagsværds Befolkning overværede det ef—
terhaanden ikke saa usædvanlige Skuespil. Efter at have arbejdet i Ro og
Mag i to stive Klokketinier, fjernede de Herrer sig uden at efterlade sig
noget Spor.

- Natten mellem den 17. og l8.ds. har bevæbnede Mænd paany eftersøgt Po
litibetjent Gyrst Longsig, Frederikssundsvej 81, men han var ikke hjemme.

— Alt Personale i Shellhuset har den l9.f.Md. (da Politiet blev overfal
det) faaet udbetalt 1.000 Kr. Dette gælder lige ned til Personalet i Ma
ski nrummet.

- Den l7.ds. om Eftermiddagen kørte en lille Motorvogn ind i Gaarden
Krogslyst ved Forsøgsvejbanerne i Glostrup. En uniformeret Marinevægter
blev ført ud af Vognen og ført op paa Gaardens Modding, hvor han blev
dræbt ved Pistolskud. Muligt er det en Represalie for Budet fra “Largo”,
der for nylig blev skudt samme Sted.

- Onsdag Aften Kl. Ca. 22 tørnede en lille graa Lægebil med falske Numre
sammen med en Mælkebil i Krydset Pilealle—Vesterbrogade. Der var 4 Passa
gerer i Lægebilen. Een af dem blev dræbt og to saaret. Bilen var paa
Flugt for en tysk Vogn, og senere hentede Tyskerne de saarede paa Bispe
bjerg Hospital.

- Tirsdag Aften har der været to Bombeattentater paa Bornholm. I Halse
overfor Nazisten, Mejerist K. Bendtsen, hvis Bungalov ikke tog videre
Skade. Senere i Neksø hos Kolonialbestyrer, Frk. Olivla Lau, hvor der
skete en Del Skade. Her kendes Aarsagen til Attentatet ikke.

— Den sønderjyske Stikker, Fr. Hallas, Erlevej 46, har køit en Villa af
Entreprenør Biehl for 65.000 Kr. kontant.

- Handelsmand Madsen Møller fra Haderslev har hos en Sagfører villet an
lægge Sag mod de illegale for urigtige Oplysninger om ham. Men han holder
stadigt stort Hus for Tyskerne.

— Det dissekerede Kvindelig er nu endelig genkendt som værende Frk. Inger
Juhl, Bellmannsgade. Faderen har genkendt sin Datter. Hun er antagelig
myrdet af tyske Soldater, som hun omgikkes kraftigt.

- Onsdag Aften blev Børge egert Christensen, Worsaaevej 16,4 bragt til
Hospitalet med Skud i Hoften. Han forklarede, at en Mand havde forlangt
at se hans Legitimationskort ellers vilde han blive skudt. Derefter skød
Manden.

SIERMELDING: (Torsdag) Hilsen til Karl fra Jørgen og Hilsen til Lillemor.
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VESTFRONTEN. Resterne af den tyske Besætning i Aachen kæmper nu i de
sidste Modstandsreder. Byens Forsvarere er klemt sammen paa et saa snæ
vert Omraade, at de Allierede har maattet opgive de svære Luftbombarde
menter paa Grund af Risikoen for at træffe egne Tropper. En silende Regn
har slukket de sidste Brande i Byen, og efterhaanden som Røgtæppet svandt
bort, afsløredes Aachen som en Hob sværtede Ruiner. Forsvarerne drives
tilbage Husblok for Husblok, og det er kun et Spørgsmaal om kort Tid, før
den sidste Modstand maa ophøre.

Ved det tyske Maasbrohoved Syd for Nijmegen foregaar Kampene nu som i
sin Tid ved Caen om Natten i Projektørskær. Tyskerne er blevet trængt
endnu et godt Stykke tilbage mod Venlo.

ØSTFRONTEN. Den russiske Offensiv mod østprøjsen er nu naaet ind paa
tysk Omraade paa en bred Front, selvom der endnu ikke er Tale om dybe
Gennembrud. Baade Schirwindt og Eiskau er blevet erobret af Russerne, og
den saakaldte “Schutzstellung Ostpreussen” er blevet fuldstændig gennem-
brudt og løbet over Ende i disse Afsnit. Tyskerne formerer nu de sidste
Reserver bag Linierne i østprøksen for at hindre den russiske Panserkile
i at naa Insterburg.

Ved Libau yder Tyskerne stadig haard Modstand, og den russiske Offensiv
mod Havnebyen gør ikke nævneværdige Fremskridt.

SYDØSTFRONTEN. Russerne og Rumænerne har opnaaet et stort Gennembrud ved
Debreven og rykker nu i hurtigt Tempo mod Nord o et Forsøg paa at forene
sig med de Tropper, der støder frem over Karpaterpassene. Mellem Szolnok
og Budapest raser det mægtige Panserslag stadig.

Den ungarske Jernbanestrejke er en meget haard Belastning for de tyske
Tropper. I Budapest hersker Hungersnød, idet der ikke siden Strejken gik
i Kraft er kommet Levnedsmiddelforsyninger frem til Byen. “Regerinsgchef”
Szalasi har rettet et Opraab til de ungarske Jernbanefolk om at gaa i Ar
bejde igen senest den 2l.Oktober, men man regner ikke med noget Resultat
af Henvendelsen. Tyskerne har maattet omstille det meste af deres Trans
port i Ungarn til Hesteforspand, men det er næsten umuligt at rekvirere
Heste hos de ungarske Bønder. Hestene slaas ned, før de tyske Rekvisi
tionspatrul jer kommer.

Den ungarske Kirke støtter den horthytro Bevægelser i Landet, og fra Præ
dikestolene undsiges Szalasi-”Regeringen” i skaprpe Vendinger. En Undta
gelse udgøres af den ungarske Kirkes Primas, som har afgivet Loyalitets
erklæring til Szalasi. Straks efter at Erklæringen var afgivet, blev Kar
dinalens Bolig udstyret med en stærk Vagt af SS Folk.

I Wien hersker febrilsk Travlhed. Lange Kolonner drager forbi hinanden i
Byen, nogen bestaaende af Skansearbejdere paa Vej til “Sydøstvolden”, an
dre bestaaende af Flygtninge fra Ungarn, der drager vestpaa med deres
nødtørftige Ejendele. De østrigske Byer faar mere og mere Præg af Front
stæder.

I Grækenland har de engelske Tropper erobret Theben.

LUFTKRIGEN. Den systematiske ødelæggelse af de vesttyske Byer fortsæt
ter. EfterDuisburg, Køln og Kassel er Turen nu kommet til Stuttgart,
Mainz, NUrnberg og Wiesbaden. Alle disse Byer har i de sidste 24 Timer
faaet den samme Behandling med i Tusindvis af Tons afBrandbomber, saale

des at mægtige Fladebrande gør ethvert Slukningsarbejde umuligt. Ogsaa
Mannheim-Ludwigshafen er blevet hærget under den nye Luftoffensiv. Ikke
en eneste tysk Jager var paa Vingerne under disse Angreb.

FOLKESTORMEN. I østprøjsen er den nye Himmlerske Folkestorm blevet sat
i Aktion. Hovedparten af den østprøjsiske Folkestorm var Skansearbejdere,
som forsynet med et Gevær blev anbragt i de Huller, de selv havde gravet
med Ordre til at holde us til sidste Patron mod de russiske Panservogne.
Aldersgrænsen 16 Aar er langt fra blevet overholdt. Der er Drenge helt
ned til 13 Aar blandt Folkestormen her. Udrustningen er langt fra tids
svarende. De Geværer, der udleveres til Folkestormen, er væsentlig gamle
italienske Mannlicher-Rifter Model 1891 eller danske Kragh-Jørgensen Ge
værer Model 89. Folkestormens Uddannelse varer kun faa Dage og bestaar
hovedsagelig i Antitankskræk-Kur og Skydeøvelser. SLUT.
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