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INFORMATION 3/3.1944.
De tyske Myndigheder i Norge lader sig udbetale Livsforsikringen efter
henrettede Nordmænd.
I Værnemagtens Hovedintendantur i Oslo er afsløret en omfattende Svindelaffære. Tre Tyskere blev taget som skyldige. Den ene begik Selvmord, den
anden blev skudt og den tredie fik 8 Aars Tugthus. Samtlige Medarbejdere
i Hovedintendanturen overværede efter Ordre Henrettelsen.
Den norske Presse i England tror paa Invasion direkte over Kanalen, men
hævder, at den subsidiære Mulighed er Invasion i Danmark eventuelt i Til
knytning til Angreb paa Sydnorge. Fra allierede Luftbaser i Danmark vil
den svagt beskyttede tyske Nordkyst kunne gøres moden til Storm.
Christmas Møller gik i en Radiotale i Aftes ind for, at Ruslands Krav til
Finland maa kaldes naturlige og moderate.

Det bemærkes at denne udgave er en nøjagtig gengivelse af de
originale blade, således at ortografien er bevaret,
ligesom eventuelle varierende stavemåder og direkte fejiskrivninger
også er gengivet ordret.
Redaktionen tager forbehold overfor eventuelle fejlagtige
oplysninger vedr. enkelte personers forhold, som det illegale
Information måtte indeholde.
Redaktionen

En hjemmelavet Bombe har anrettet ødelæggelser hos Brændehandler Adolf
Martinsen i Fredericia. Den var hængt paa hans Dørhaandtag.
Den dræbte Politibetjent John Chr. Falkenaa’ s Fader er Uvenner med den
nationalsocialistiske Politimand Schustmann Ment, som efter at være blevet dømt i Kaffeaffæren fra Politigaard~n gik i tysk Tjeneste. Der er
Vidner paa, at Ment har truet Falkenaa senior med, at han nok en Gang
skulde ramme ham, saa han aldrig glemte det.
Beslaglæggelsen af Turist— og Rutebiler Landet over fortsættes. Tyskerne
giver Ejerne Rekvisitioner paa Udenrigsministeriet.
Gestapo har i Sønderborg arresteret 4 Mand, som sigtes for Sabotage. Nav
nene kendes endnu ikke. Hos den ene fandt man 2~ kg Aerolitpatroner og en
Pistol med ca. 60 Patroner. Desuden beslaglagdes en Dynge Blanketter til
Legi timationskort.
De tyske Generalstabe i Norge og Finland har holdt 8 Dages Konference i
Oslo. Fra Nordnorge er Borttransporteret Ca. 20.000 Mand tyske Tropper.
Antagelig skal de tyske Divisioner i Finland afløse dem.
Der er forøvet Hærværk mod Folketingsmand Victor Grams Lejlighed i Køben
havn. En Rude blev knust.
Den 1/3 ødelagde tre Tyskere Bjerregaards Hotel i Slettestrand, fordi de
ikke kunde faa Adgang til en Pige paa Hotellet. De knuste alt i Restau
rati ons lokalet.
En dansk Vagtmand i Schalburgkorpset, Gorm Tylstrup, blev den 1/3 arre
steret i en københavnsk Smugkro. Han bar uden Tilladelse Pistol. Da hans
Identitet var fastslaaet, maatte han løslades.
Den 1/3 opdagede man en Stinkbombe i Tyskernes Vagtlokale paa Hovedbane
gaarden. Lunten brændte, men man naaede at faa den revet af.
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En Kran som den, der nylig skæmmede Københavns Havn i lange Tider, er
blevet ødelagt paa Vej til Nordnorge, hvor den skulde anvendes ved Repa
—
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rationen af det tyske Slagskib TIRPITZ, som paa sin Ankerplads er blevet
torpederet af britiske Miniature-U-Baade, der gik ind over tre Netspær
ringer. Kranen kom ud i høj Sø, slingrede itu og styrtede i Havet, saa
Tyskerne kun reddede Underdelen ind til Trondhjeni, hvor de ansvarlige kom
for Krigsret.

I den amerikanske Hærs ældste Avis under dette Felttog, “Nyheder for den
45. Division” berettes om Sergeant Oscar Duebec, som paa Ital ienerfronten
blev saaret i Haanden, umiddelbart efter, at han havde gjort en Haandgra
nat klar. Det lykkedes ham ved at trykke en Fjeder ind at hindre Granaten
i at springe. Han bar den i Haanden tilbage til Forbindspiadsen, hvor Læ
gerne noget nervøst anlagde en Forbinding, saa godt de kunde for Grana
ten. Duebec insisterede paa, at Granaten ikke maatte gaa til Spilde, og
han vendte derfor tilbage til Skyttegraven, hvorfra han kastede Granaten
over til Tyskerne.
Bladet redigeres af Frontsoldater under Ledelse af Journalisten Don Ro
binson. Redaktionen var blandt de første Tropper paa Italiens Jord og ud
gav faa Timer efter Landstigningen et Ekstranummer med en Reportage, som
bar Overskriften: BENITO FINITO.

Der er i Norge fastsat særlige Understøttelsesbesternmelser for Kvinder,
som venter Børn med Personer, der tilhører den tyske Værnemagt. Der gives
specielle Ammepenge for at fremme Diegivningen, og derudover faar Kvinden
Maanedspenge i Tiden efter Fødslen, som er ganske gratis og som sker paa
et særligt tysk Fødehjeni. Der betales Spædbarnsudstyr, Lægeundersøgelse,
Blodtypeundersøgelser, Raceundersøgelser osv. Barnevogn betales med 100
Kr. Hvis Barnet skal paa Børnehjem, betales dets Ophold, men beholder Mo
deren det selv, faar hun 30 Kr. om Maaneden i de første 9 Maaneder, og
derudover et Underholdsbidrag paa 50 Kr. om Maaneden Flytter Kvinden til
Tyskland betales alle Flytteudgifter og de samme Understøttelsesregler
gælder.
Den tyske Værnemagt har befæstet Diget mellem Ribe Kammersluse og Darum.
Der er paa denne Strækning paa 29 Steder i selve Diget gravet til Kanon
stillinger. Paa Egnen hersker stor Nervøsitet. En kraftig Foraarsstorni
vil betyde, at Diget gennembrydes paa disse Steder, saa hele det bagved
liggende Land oversvømmes
en Rejsbykatastrofe Nummer to.
-

Sabotører og Sabotagevagter har udvekslet Skud paa Viktor Jeppesens Sav
værk i Gladsakse den 28/2. Tilsyneladende blev ingen saaret.
Entreprenørforeningen har under Trusler om, at der vilde blive taget Gid
sler, bøjet sig for tyske Krav. Alt ledigt Materiel er blevet anvist og
det vil nu blive beslaglagt.
Gestapomanden Svend Andersen, Nørregade 20, Odense, forsøgte 28/2 at faa
en Broders Rival, Tjenestekarl Preben Larsen i Ravnebjerg, arresteret for
Trusler paa Livet. Andersen flygtede, men meldte sig senere frivilligt.
Under Sagen fik han Svend Andersen til Tolk. Det lykkedes ham at faa en
anden Tolk, og han blev sat paa fri Fod med Ordre til aldrig at opsøge
Svend Andersen eller hans Broder, som heder Kaj.
Den norske Minister Sverre Riisnæs har foreslaaet Tyskerne at mobilisere
i Norge for at skaffe Tropper til østfronten. Han vil i første Omgang ta
ge 75.000 Mand, som skal tvangsudskrives, efter at Grænsen til Sverige er
blevet spærret bedst muligt. Den, som ikke møder, skal hentes af Militær
eller Politi. Mandskabet skal sigtes politisk, og kommunistisk inficerede
Personer skal interneres. Der bør ikke udleveres Vaaben, mens de mobili
serede endnu er i Norge, og Uniformerne skal først udleveres i Tyskland.
Nordmændene bør ind i Waffen SS som germanske Soldater, og de bør kun an
vendes paa østfronten, da de ellers vil være for upaalidelige. Der bør
aldrig være mere end 50% Nordmænd i en Afdeling. Fra Nordnorge bør Trop
perne sendes direkte til russisk Karelen og trænes der. Efter Mobilise
ringen skal kvindelig Arbejdskraft sættes ind som Erstatning i Industri
en.
Det gentages, at Hr. Sverre Riisnæs er Nordmand.
fortsættes
-

Den amerikanske Presse har offentliggjort et Brev fra Oberstløjtnant Ja
mes Patrick Devereux, som i 16 Døgn forsvarede ~Ten Wake med sine Marinesoldater mod overmægtige japanske Styrker, og som nu sidder fangen i
Shanghai. Brevet er skrevet til Devereuxs 10 aarige Søn efter at Fru De
verejix var død, og det er det eneste Brev, som er ankommet fra Oberstløjtnanten. Det hedder i Brevet: “Din Mor skrev, at du gik omkring og var
stolt over Marinesoldaterne paa Wake. De klarede sig virkelig ogsaa rig
tigt godt, og jeg var stolt over dem, men husk paa, at det var bare et
Tilfælde, at det var os, som var der. Hvem som helst vilde have gjort det
samme som vi. Du maa huske paa, at det Arbejde, som udførtes bag Linier
ne, ofte er meget vigtigere end det ved Fronten”.
o000oOooooo
Tenk på dine medmenneskers sikkerhet.
En fri norsk avis skriver under denne titel:
“Det foreligger nå opplysninger om, at Gestapo er i ferd med å sette i
gang nye, större og mer utspekulerte tiltak enn tidligere for å söke å
slå bena under de frie organisasjonerne i Norge. Det ser Ut som om den
frie norske presse först og fremst er utsett som operasjonsfelt. Målet
synes å väre å få en finger med i alle större presseorganer gjennem nor
ske hjelpere som kan virke tillitvekkende. Alle som har noen~befatning
med den frie presse må.her väre paa vakt. Vi innskjerper de~for med all
mulig styrke at ingen må röpe noe vedkommende de frie pressér og dens
medarbejdere. Det skulde synes selvsagt, men det kan ikke gjentas for of
te at ingen under noen omstendighet må nevne navn i forbindelse med lue
gale aviser. Vär i tiden fremover dobbelt forsiktig med å omtale og med
å levere illegale aviser til ukjente eller tvivlsomme personer. Husk at
et eneste uoverlagt ord eller en liten ubetenksomhet kan koste dine med
mennesker livet. En skal alltid gjöre rekning med at det finnes en spion
for gestapo overalt, hvor det finnes ukjente mennesker, i köer, busser,
trikker og tog e.l.
Men det er ikke bare på den illegale presses område at gestapo arbeider.
Gestapo fölger nå bevisst den linje å spre feilaktige opplysninger og dl
rektiver innen hjemmefrontent organisasjoner. Hensikten er å skape spreng
finger og motsetningsforhold, som senere skal utnyttes, og som er egnet

-
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til/å svekke den nasjonale innsats i det avgjörende öyeblikk. Gestapo her
i landet fölger forsåvidt samme politikk i det små, som den tyske uten
rigspolitikk gjorde, da den sökte å skape storpolitiske motsetninger mel
lem de allierte.

Paa Bellmanns Plads 28 afslørede en Reservepolitibetjent 2/3 to tyske Ty
ve i Uniform. Han greb dem paa Fersk Gerning i Cyklekælderen og forfulgte
dem, idet han affyrede flere Skud efter dem. De undslap, men maatte lade
en Kuffert i Stikken. Indeni fandt man Damesilkestrømper.

Fest ikke ht til mere eller mindre halsbrekkende rykter som settes i om
l~5p av gestapo-agenter og deres norske hjelpere, og opptre ikke som deres
villige redskaper ved å spre slike rykter videre.”

Den anholdte Kaptajn Nellemose fra Nørregade 36 i København er identisk
med den kendte Opfinder af Rødspætteskinds Anvendelse til Fodtøj.
Natten til den 2/3 kastede de fra Vid og Sans skræmte Vagtposter ved Ger
manische Leitstehle i Rosenvængets Alle en Haandgranat og affyrede flere
Skud imod Skygger eller Genstande, de havde set i Dilerium. Bortset fra
Støjen skete der intet.
Ostehandler Knud Knudsen, Danmarksstræde, Fredericia, har faaet sin Butik
ødelagt ved Bombeekspiosion. Attentatet var ventet, og det stod Gestapofolk i Nærheden. De kom i lidkamp med Sabotørerne, men det eneste Resul
tat var, at en af dem saaredes lettere.
Sabotagevagterne hos Schmidt & Co. i Kochsgade i Odense er blevet afvæb
net af fire bevæbnede og maskerede Mænd.
Der advares imod en Stikker, Rosenstein., som samarbejder med en Sabotage
vagt, Møbius, hos Nordwerk, der har Værelse hos Enkefru Ertner, Vester
brogade 98A. Rosenstein arbejder paa at faa Indpas i en illegal Gruppe.
I Taarbæk er arresteret Fisker Georg Johansen, Taarbæk Strandvej 627, og
i Vedbæk en Fisker ved Navn Sørensen, begge sigtet for illegale Transpor
ter. I en Lejlighed paa Sjælør Boulevard er arresteret 5 Studenter, der
iblandt Poul Brun. Der synes at være Stikkere fra Sverige med i denne Sag.
Kapelmester Bruno Henriksen, der har været anholdt, fordi han har spillet
Stars and Stripes, er atter løsladt.
Paa Fredericia Jernbanepostkontor har Tyskerne censureret en tilfældig
valgt Dynge dansk Post.
Ogsaa Peter Freuchen har været ude for en Husundersøgelse. Tyskerne fandt
ingenting. Peter Freuchen selv var i Sønderjylland.
To Tyskere og en dansk Nazist har foretaget Husundersøgelse~hos Redaktør
Aksel Dahlerup i Lyngby. Dahlerup var bortrejst, og hans Hustru laa i
Sengen. Tyskerne spærngte Døren; der er intet sket efter Husundersøgel—
sen.
Torsdag Aften Kl. 21 blev to Sabotagevagter paa Langebro afvæbnet af fire
Revolvermænd, der holdt dem op inde i Vagtlokalet og fratog dem deres
Vaaben: To Revolvere og to Karabiner.
Tyskerne paastaar, at de har fundet den berusede Soldat, som forleden
dræbte en Tjener paa Strandvejen ved Svanemøllen. Der venter ham en “al
vorlig Straf”, hvilket antagelig betyder østfronten.
Tyskerne kræver sig nu forelagt Lister over alle Gæster paa Hoteller og
Kroer. Den oficiehle Begrundelse er, at man prøver at fange Desertører.
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To berusede Schalburgfolk maatte den 2/3 fjernes fra Ejendommen Rantzausgade 4, hvor de forøvede Husspektakler.
En beruset tysk Soldat truede den 2/3 alle Gæster i Rydbergs Kælder med
Pistol. Han blev arresteret sammen med tre Kammerater.
Der er nu ialt anholdt 12-15 Personer indenfor Boghandlerstanden. Forman
den for Boghandlerforeningen, Ole Rømer, er løsladt. Man gaar saa grun
digt til Værks for at finde illegale Bøger, at man endog hos Boghandler
Lindberg Petersen paa Godthaabsvej har opbrudt Gulve og Reoler. Bortset
fra, at man hos Haase har fundet nogle Kaj Munk-Digtsamlinger, har Aktio
nen ikke givet noget Resultat.
Standsningen af Trafikken paa Samsø skyldtes, at Skibet blev beskadiget
ved Minesprængning.
ORS Krenchel skulde have talt i Aarhushallen den 2.ds om Aftenen. Mødet
blev aflyst om Formiddagen paa Grund af “tekniske Omstændigheder”. Over
sat til Dansk vil det sige, at der kun var solgt 65 Biletter.
Onsdag Aften Kl. 21 blev der telefoneret til Redaktør Aksel Høyer, Peter
Bangsvej 118, Stuen, at der vilde blive forøvet et Attentat imod ham. Da
Høyer ikke kunde faa at vide, hvem han talte med, lagde han Telefonen. 2
Minutter efter ringede det igen, og samtidig affyredes 25 Skud ind gennem
Ruden. De ramte Væggen bagved Høyer, men saarede ham ikke. Gerningsmanden
har staaet i Genboejendommen paa Trappegangen mellem 1. og 2. Sal. Her
fandt man Patronhylstrene. Han har kunnet se Høyers Skygge mod Rullegar
dinet, mens han telefonerede. Der er intet Spor.
Oberst Halvor Jessens paastaaede Arrestation er omgivet af nogen Mystik.
Det er næppe rigtigt, at han sidder hos Tyskerne i øjeblikket. Saavidt
vides, er han efter eget ønske i en Art dansk Beskyttelsesarrest, da han
føler sig truet.
Den tyske Gedserfærge “Schwerin” er blevet beskadiget ved en Eksplosion.
Shellhuset er beslaglagt, fordi Gestapo ikke mere har Plads nok i Dagmar
hus. Fra 10/3 vil Shellhuset blive anvendt som Opholdssted for Fanger,
der kun skal Holdes inde en kortere Tid. Ingeniørhuset har i Anledning af
det smukke Naboskab maattet gaa ind paa at lukke Restauranten for andre
end Medlemmer og Selskaber, som bestiller Plads i god Tid.
Forfatteren Kelvin Lindemann har overfor de svenske Blade oplyst, at han
er flygtet sammen med Knud Vold efter et Attentatforsøg, forøvet imod ham
paa Volds Kontor ved Kongens Nytorv. En ung Mand spurgte efter Lindemann
og fik han ud paa Trappen. Han spurgte ham, om han ikke kendte ham. Da
Lindemann svarede Nej og afviste ham, trak Manden Revolver, men Lindemann
sparkede ham i Maven, saa han faldt ned ad Trappen. I Faldet affyrede han
sin Revolver. Lindemann skød efter ham, men ramte ikke. Han flygtede der
efter sammen med Vold til Sverige.
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[larskal Mannerheim skal være stemt for at modtage Russernes Fredsbetin
gel ser. Fra andre Kredse er rettet indtrængende Anmodninger til Tyskland
om øget Hjælp.
I London Radios danske Udsendelse den 2/3, kl. 12.15, bragtes Beretning
fra Grønland. Alt staar vel til. Sundhedstilstanden er god. Der har ikke
været Misfangst eller Naturkatastrofer. Krigen og Mangelen paa personlig
Kontakt med Paarørende i Danmark lægger sit Tryk paa Sindene, men man kan
dog faa Breve, selvom de er mange Maaneder gamle. Radioudsendelserne fra
Godthaab og det danske Blad “Grønlandsposten” hjælper til at holde Humø
ret oppe. Alt nødvendigt er kommet frem fra Amerika. De amerikanske Trop—
pers Forhold til Befolkningen er godt, og Samarbejdet med den danske Ad
ministration er udmærket. Begivenhederne i Danmark efter den 29. August
har forstærket Stoltheden over Konge og Folk, og Baandene til Danmark vil
blive knyttet fastere end før. Man ser frem til en Genforening.
Grev Bent Holstens nærmeste Omgang er for Tiden Dr.jur. Popp-Madsen.
Grosserer Max Petersen, der tidligerehar boet i Berlin og blev hængt ud
for nogen Tid siden for sine af Tyskland betalte Rejser til Sverige, fø
ler sig meget nervøs over den Omtale af ham, der har været i den illegale
Presse. Han løber fra den ene til den anden for at søge at vende Stemnin
gen for sig.
I en Kronik i TIMES skriver en dansk Journalist, som fornylig var i Sve
rige, at Tyskerne efter et halvt Aars Voldsregime i Danmark endnu ikke
har fundet en Quisling, som kan danne Regering. I et Par Maaneder forsøg
te Tyskerne at knuse den danske Modstand efter 29. August efter de fra
andre Lande kendte Metoder, men forgæves. Best har nu igen faaet Overta
get fremfor de Kredse, der tilraader Terror i Danmark, men skønt han sta
dig opererer med Tanken om et Mønsterprotektorat og .ønsker at optræde med
en vis Mildhed, er det ikke lykkedes for ham at mindske Modstanden. Best
anser det iøvrigt for formaalstjenligt at have et Spisekammer ved Haan
den, et velordnet roligt Land, hvor bomberamte og udslidte Tyskere kan
komme paa Rekreation. Paa Trods af Best’s Mildhedspolitik er Sabotagen
vokset, og ethvert Forsøg paa at standse den er mislykkedes, ikke mindst
fordi det danske Politi har nægtet at medvirke ved Opklaringen af Sabota
gesager. Man forsøgte saa Sabotage med modsat Fortegn med det Formaal,
at skabe Opposition i Befolkningen imod Sabotørerne, men de~te, saavel
som Forsøgene paa at skabe Modvilje mod de illegale Blade hår været for
gæves. Det danske Bazistparti er faktisk forsvundet, og af Resterne har
man dannet Schalburgkorpset, hvis Terrorhandlinger i de sidste Maaneder
skulde skræmme Danskerne og faa dem til at fordømme Sabotagen. Det har
imidlertid vist sig, at Danskernes Nerver er st ærkere end Tyskernes.
Blandt Danskere i Tyskland hersker der en ikke ringe Harme over, at den
danske Nationalbank udbetaler store Summer til Tyskere, som studerer her
i Landet, medens de danske Borgere kun kan faa overført 100
125 RM om
Maaneden til deres Børn, som studerer ved vore højere Læreanstalter. Saa
ledes faar Frk. von Schliiter, der studerer Engelsk ved Københavns Univer
sitet, ikke mindre end 300 RM overført og udbetalt hver Maaned.
-

Pastor Lund Sørensen oplæste i Søndags ved Radiogudstjenesten de danske
Biskoppers Hyrdebrev, men daa Tyskerne gaar ud fra, at Brevet er læst ved
en Fejltagelse ved en Gudstjeneste, som transmitteredes, sker der næppe
noget i den Anledning.
8
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De sidste Udtryk fra vore Dages Tyskland:
Wir hätten nicht den uns aufgezwungenen Krieg anfangen sollen~
Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Enden
DEMENTI: Meddelelser om, at LRS Arne Kaae skulde være Nazist, beror paa
en beklagelig Misforstaaelse. Grunden til denne Paastand skyldes, at
Kaae, da han ikke var orienteret om Dommer Juniors politiske Overbevis
ning, sammen med denne og andre Personer havde udsendt en Indbydelse til
Frokost for “Konsulen”.
Slut

I.
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I Aars blev der som omtalt forleden foretaget flere Anholdelser, bl.a. af
Landinspektør Balslev og Gross. Michael Westergaard Jensen. Denne Sag vi
ser sig nu at være betydelig alvorligere end først antaget. Der er til i
Dag foretaget ialt 11 Anholdelser i Sagen. Bl.a. er ogsaa den kendte him
merlandske F.D.F.-Fører Landsretssagfører Torrild Thomsen anholdt. Det
menes dog, at han er udenfor Sagen og snart bliver løsladt. Hovedmanden
i Sagen menes at være den 35-aarige Skibskaptajn Gjessing, der bor i Has
seris i Aaborg. Ved en Ransagning i hans Hjem fandt det tyske Politi et
hemmeligt Rum i Badeværelset. Det kom til syne ved Fjernelse af fire fli
ser i Væggen. Her fandtes 17 Maskinpistoler, bo hjemmelavede Haandgranater
og et halvt Hundrede falske Reservepoliti-Skilte.
Hos de øvrige Impliserede i Aars
det drejer sig, saavidt det er oplyst
om den 3o-aarige Dyrlægeassistent Hans Erling Jacobsen, den 28-aarige
Gross. Michael Westergaard Jensen, den 28-aarige Gross. Børge Lauritzen
og Landinspektør Balslev samt den 21-aarige Lagerarbejder Jørgen Rydder
og den 23-aarige Student Chr. Utoft Hansen (der blev taget i Kleitrup)
fandt man en Mængde andre Vaaben og Sprængstoffer. Ialt ca. 5o Maskinpi
stoler og ll.ooo Patroner. Det stammer fra fire Tromler, der er nedkastet
fra engelske Flyvemaskiner. Der nedkastedes fem, men den ene fik Tyskerne
fat paa. Man regner derefter med at have faaet fat i alt, hvad der ved
denne Lejlighed nedkastedes. Foruden de. nævnte blev Skibsføreren og hans
Hustru anholdt. Det var denne Sag, som kom frem, fordi Grosserer Lauritzen
talte over sig paa Restaurant Ritz i Aalborg.
-

Der vil en af de nærmeste Dage blive oprettet et Røde-Kors-Kontor i Aalborg
med det formaal at virke som Forbindelsesled mellem de Paarørende til dem,
der arrasteres af Tyskerne, og de tyske Myndigheder Kontoret skal virke
i nøje Samarbejde med det danske Sikkerhedspoliti og skal ledes af Konsul
Sigurd M(fller. Denne vil nu blive forsynet med det tyske “Ausweis”, saa
ledes at han kan aflægge Fangerne Besøg i de tyske Fængsler i Aaborg og
saaledes holde Familierne å jour med, hvad der sker.
Det er ligeledes Tanken at iværksætte en Indsamling til Fordel for de Fa
milier, der maa betragtes som Nødlidende som Følge af, at en Familiefor
sørger er blevet taget af det tyske Politi. Denne foranstaltning er blevet
nødvendiggjort af de mange Anholdelser, der i løbet af det forløbne Aar
er foretaget. Tallet ligger ifølge Politiets Kartotek paa 76 anbragt i
tyske Koncentrationslejre, 53 i Horserød og 23 i Tyskland. ~
Overlæge Klindt, Terndrup, er nu vendt tilbage til sin Gerning paa Syge
huset i Terndrup, og man venter ogsaa snart Fru Læge Geisler frigivet.
Hendes Mand flygtede for godt 8 Dage siden, da det tyske Sikkerhedspoliti
kom og spurgte efter ham. Senere har det vist sig, at det hele formentlig
beror paa en Mystifikation, idet man i København har anholdt en Mand med
samme Navn, der vat indblandet i en Affære, men de to Mæne har intet med
hinanden at gøre. Dr.Geisler er imidlertid borte, og der er ingen, der
ved, hvor han opholder sig.
Den 1/3 blev en l6-aarig Dreng, Preben Stougaard Jensen, Kirkegade, Nørre
sundby saaret af Skud fra nogle tyske Soldater, som han var kommet i Klam
meri med udenfor Restaurant Ritz. Han flygtede over i Moren Turisgade,
hvor han blev ramt af 4-5 Skud, som blev affyret mod ham. I en Ambulance
førtes han til Kommunehospitalet.
fortsættes
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Stemningen i Nordjylland er stort set uforandret. Invasionsfrygten holdes
stadig levende af de mange store Arbejder, der udføres. Der har gaaet Rygter om en forestaaende Evakuering af Blokhus, men de danske Myndigheder
kender intet hertil. Forholdene er dog saadan, at man ikke kan regne med
Badegæster af nogen Art i Sommer, og Forfatteren Thomas Olesen Løkken overvejer at flytte. Han driver sammen med de øvrige Hoteller og Badepensiona
ter, Pensionat for de mange fremmede Arbejdere. De fremmede Arbejdere sæt
ter deres Præg paa Livet Nord for Fjorden, og det giver sig bl.a. til Ken
de gennem et ualmindeligt stort Antal Sorte-Børs-Sager. Navnlig i Hanherred
paa den smalle Strimmel mellem Fjord og Hav er det galt. De fleste Folk
har forberedt sig paa, at der hurtigt kan ske noget, og har pakkede Kuf
ferter staaende parat, saa de med Minutters Varsel kan forlade Hus og Hjem.

III.

Midler til Raadighed, saa han kunde købe “Nationaltidende”, men det lyk
kedes dog heldigvis ikke.
Slut.

Ved Ca. 22-Tiden Torsdag Aften nødlandede en tysk Flyvemaskine med en Be
sætning paa tre Mnad ved Abildtorpegaarden i Nakskovs nordlige Udkant. De
tre Mand kom ikke noget til, men Maskinen har lidt stor Overlast og kan
sikkert ikke repareres.
Kongens Fod er igen blevet daarig, men den er allerede i Bedring, og den
midlertidige Forværring har ikke haft nogen Indvirkning paa Kongens al
mindel i ge Helbredsti 1 stand.
Der er i øjeblikket meget stærk Aktivitet blandt de danske Nazister. Der
holdes Møder indenfor den ledende Kreds, og man søger Tilknytning til halv
og trekvartnazistiske Personligheder som f.Eks. Bent Holstein. Endnu er
det ikkelykkedes at blive klar over, hvad Aktiviteten egentlig gaar ud paa,
udover at den er af politisk Karakter.
Muligt staar den i Forbindelse med en ejendommelig Oplysning, der er Kom
met frem. Tyskerne har beslaglagt en stor Villaejendom, Strandvejen l9o,
i Charluttenlund. Haandværkerne, der skal indrette den, har faaet forelagt
Tegninger over Ejendommen med Paaskriften: Haus des Reichf~ihrers. Spørgs
maalet er nu, om der er nogen Forbindelse imellem de her nævnte to Ting
og saa den tvangsindlagte Artikel i Bladene forrige Søndag, hvor der ret
tedes et voldsomt Angreb paa Demokratiet, der ikke havde forstaaet, at
dets Opgave var at fortsætte at styre Landet.
----oooooOooooo--—
I fedtet Føre væltede et Cykelbud, da han skulde dreje fra Raadhuspladsen
ind i Jernbandgade. En tysk Vagtpost, der fik Medlidenhed med Cowboyen,
sagde paa gebrokkent Dansk: Skidte Føre Drengen svarede: Det maa I Faneme
selv rode med, I har jo selv valg ham

Kammersanger Helge Roswænge har købt sig en Villa~ i Glostrup, hvor hans
Kone og Søn opholder sig for Tiden; samtidig meddeles det, at han har sat
sin Villa i Wannsee ved Berlin til Salg. Beløbet, som indkornmer ved Salget
vil han have overvist til Danmark, hvilket ellers er umuligt for andre
Danskere.
Roswænge har ellers ikke følt sig knyttet til Danmark i det sidste Aar.
Han har saaledes ved talrige Lejligheder yudtalt, at “han følte sig saa
lidt dansk”. Det vil erindres, at Roswænge før denne Krig af Tyskerne fik
fortsættes
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En Kontorchef i et af Ministerierne har modtaget et Trusselsbrev, hvori
der siges til ham, at han i for høj Grad varetager Tyskernes Interesser.
Dette er første Advarsel, staar der. Man maa sikkert gaa ud fra, at Brevet
er sendt af tilfældige og slet informerede Kredse, idet den paagældende er
helt igennem rigtig. Saadanne uovervejede Aktioner bør ikke iværksættes;
de giver den illegale Bevægelse et alt for daarligt Ry i Kredse, der i og
for sig er den venligt stemt.
Der er stadig ingen Opklaring kommet paa det mystiske “Haus des Reichs
f~hrers” paa Strandvejen. Men det oplyses, at der kun findes en Reichs
ft~hrer. nemlig Hr. Himmler, saa det kunde jo være, at Hr. Himmler skulde
bruge Huset til Sommerbolig.
Kort før Jul tog Tyskerne “Niels Juel” ned til Tyskland. Nu er “Peder Sk
ram” ogsaa afrejst.
Kapellanen ved Det hvide Hus i Washington har hyldet de danske Præster.
Han har bl.a. udtalt: Det tjener den danske Kirkes evige Ære, at den har
indtaget saa fast et Standpunkt sammen med det danske Folk overfor de ty
ske Overgreb mod Kristendommen og Menneskeheden
Kaj Munk ophørte
aldrig med at udraabe Sandheden om Voldsmændene, medens han levede. Med
sin Død paa deres Anstiftelse har han holdt den største Prædiken mod Na
zisterne. Den har ægget danskerne til endnu haardere Modstand og vagt hele
den civiliserede Verdens Harme og Karnpvilje.
I Thorshavn har den færøske Forening “Frit Danmark” holdt et Mindemøde for
Kaj Munk.
Christmas Møller talte Søndag Aften i Radioen og sagde her:
“Jeg havde i Danmark en gammel Ven, med hvem jeg ofte diskuterede russiske
Forhold. Lad os kalde ham ved det gode danske Navn Jensen, thi han repræ
senterede sandelig en udbredt Opfattelse i Danmark. Min Ven Jensen havde
oplevet den første Verdenskrig; Novemberrevolutionen og de blodige Begiven
heder havde gjort et uudsletteligt Indtryk paa ham. Det nyttede intet, at
man fortalte ham, at der dog maaske var Grund til at overveje og under
søge, om ikke Novemberrevolutionen af 1917 maaske engang vilde faa en lig
nende Stilling som Milepæl, som den franske Revolution i 1789 med Men
neskerettighedernes Program fik. Jeg fortalte ham, at vi vidste jo fra
vor og andre Landes Memoirelitteratur, hvorledes vore Forfædre saa paa den
franske Revolution, som Eftertiden har kastet et helt andet Lys over. Jeg
sagde til min Ven Jensen, at den største Fejl var jo, at vi kendte saa
uendelig lidt til de russiske Forhold, at vi aldrig maatte glemme, hvad
Tsarismen havde betydet af Undertrykkelse, Vold og Barbari. Ja, selv nu
vil\\ingen Finne benægte, at Tsarismen betød Undertrykkelse, og at Revolu
tion~n gav Finland Friheden. Og ingen vil benægte, at der i Revolutions
tideir sker megen Uret, og uskyldige kommer til at lide. Men det nyttede
ikke at fortælle Jensen, at Rusland ved Aarsskiftet 1941/42 havde indført
en ny Kurs. Det nyttede ikke at fortælle ham, at saaledes som det russiske
Folk kæmpede under Stalins Ledelse, saaledes kunde kun et Folk kæmpe, som
elskede sit Land og maatte have nogle af de Egenskaber vi sætter saa højt.
Hele Verden havde jo taget fejl af Rusland og ingen havde ventet en saa
straalende Bedrift, som vi da allerede havde set. Hvad maa man saa ikke
sige nu efter at Rusland har været mere end 2~ Aar i Krig. Saa mødte jeg
for nylig en Meningsfælde til Jensen herovre.
fortsættes
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Og jeg skal bringe en Hilsen til Jensen. Hans Meningsf&le havde naturlig
vis gjort en Del i Undergrundsarbejdet hjemme, og han havde her arbejdet
sammen med alle Slags Folk, ogsaa truffet gamle Russervenner og Kommunister,
og hans Erfaringer var de samme som mine, de bedste m.H.t. deres Indstilling
overfor det Arbejde, der skulde gøres, den Frem~iids1inie, som skulde være
Danmarks. Det fjollede Rygte, som havde været fremme om, at Kommunisterne
samlede Vaaben i hemmelige Lagre for at tage Magten i Danmark efter Krigen
benægtede han pure som noget, der kun blev fortalt af Fölk, der vilde skade
det dygtige underjordiske Arbejde, der udføres. Han sagde: Ingen tror paa
det i Danmark. Det er Rygter, som Tyskerne har ladet Agenter udsprede,
ufrivilligt hjulpet af nogle af dem, der ikke kan glemme den gamle Strid
i Fortidens Danmark.”
Slutningen på C.M.’s Tale lød med Henblik paa Finlands Situation:
“Paa dette Tidspunkt, hvor dette siges, ved jeg ikke, hvad Resultatet vil
blive. Men eet ved jeg, at Verden atter denne Gang i positiv Handling har
faaet Bevis for, at det er Sandheden om Kampen, om Kampen som føres melleiji
Sandhed og Løgn, Ret og Uret, mellem at yde Retfærdighed og øve Vold og
Undertrykkelse. Kan der være Tvivl om, hvor vi Danske skal være med i den
ne Kamp, og at vi hver paa vor Plads, hvor stort end Ofret end er, maa
gøre vor Indsats. Kan der være Tvivl?”
Slut
-

-
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Krigsretten i Odense har fældet tre Dødsdomme over unge Mænd, som siden
Efteraaret har siddet arresteret, sigtet for Sabotage mod Værnemagten
(overklippede Telefonledninger etc.). Det drejer sig om tre Arbejdere,
som alle er født i Bogense: Den 18-aarige Ove Toft Hansen, den 20-aarige
Anker Jørgensen og den 24-aarige Willy Jensen. I hvert Fald den sidste
har siddet arresteret siden Augustdagene, og han har saaledes slet ikke
overtraadt de Bestemmelser i hvilke der foreskrives Dødsstraf. Dommene
er at betragte som en tysk Henrettelse af Gidsler i Odense, et Svar paa
den illegale Henrettelse af “Stikker”-Chefen, Assurandør Klitgaard, en
Henrettelse, der allerede fra tysk Side er besvaret med Mordforsøget paa
Adjunkt Foged og Mordet paa en Politibetjent. Det vides, at Politibetjen
tens Mordere kørte bort i en tysk Bil. De danske Myndigheder er ikke ble
vet underrettet om Dødsdommene i Odense, De eksekveres paa Tirsdag. De
tre dømte sidder i Arresten i Albanigade, bevogtet af seks tyske Sikker
hedspolitifolk med Maskinpistoler. Arresten ligger kun Ca. 150 Meter fra
en tysk Kaserne.
Man praler i Gestapokredse med, at man har Udsigt til at kunne gennemføre
en meget heldig Aktion i Aarhus, muligt i Løbet af denne Uge. Man vil ha
ve indkredset en Række illegale Personer og leder nu kun efter et enkelt
Trykkeri, som man gerne vil have med. Der er desuden Rygter fremme om,
at der forestaar enkelte Gestapo-Nedskydninger af Borgere i Aarhus. Det
vil være rigtigst, om man overalt i Aarhus tager sine Forholdsregler. Har
man Bekendte deroppe, bør man advare onigaaende.
Paa Cimbrerkroen i Aalborg kom to kendte Aalborggensere, Prokurist Hans
Nielsen hos Konsul Aael og Hestehandler Arne Højberg den 3/3 i Samtale
med tyske Soldater, som kort efter tilkaldte Feldgendarmeriet. Hans Niel
sen blev anholdt. Højberg sloges med Gendarmerne og flygtede, men blev
tvunget til at stoppe op, da der blev skudt efter ham. De to Mænd sigtes
for Fornærmelse mod Værnemagten, for Forledelse til Faneflugt og for at
have udspurgt tyske Soldater om militære Forhold.
Under Luftalarmen Klokken 21.45 Mandag Aften gennemførte det tyske Sik
kerhedspoliti en større Aktion paa Hjørnet af Raadmandsgade og Tagensvej.
De stormede en Lejlighed paa 5.Sal i Hjørneejendommen Raadmandsgade 46B.
I Lejligheden befandt sig syv Personer, som forsvarede sig. En dansk Am
bulance blev senere tilkaldt og førte en Mand fra Lejligheden til det ty
ske Feldlazaret; Tyskerne meddelte, at det var en Krigsfanger Manden var
saaret i Underlivet og i Skulderen. Det er ikke lykkedes dansk Politi at
faa at vide, hvad der er blevet af de seks andre fra Lejligheden, eller
om Tyskerne havde Tab.
En tysk Soldat har i Vejrs dræbt en dansk Arbejder, Ejnar Jørgen Jørgen
sen. De nærmere Omstændigheder kendes ikke.
Den “benaadede” Maskinmester fra Flaaden hedder ikke, som visse Steder
meddelt, Poul Sørensen. Det drejer sig om Robert Hansen, Esbjerg, en Mand
som bLa, har faaet en tysk Medalje, fordi han har reddet syv tyske Mari
nesoldater fra Døden.
Tyskerne har endnu ikke fundet seks af de amerikanske Krigsflyvere, som
for ca. en Uge siden nødlandede paa Fyn.
-
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“Dagens Nyheter” har gjort opmærksom paa, at Sverige egentlig ikke fore
tager sig noget særligt ved at aabne Landet for Danskere og Nordmænd. Før
Krigen boede der flere Svenskere i Danmark og Norge, end der nu bor dan
ske og norske Flygtninge i Sverige.
Der forhandles med Besættelsesmagten om Tilsagn om, at dansk Statsbane
personale ikke i Tilfælde af Invasion skal kunne trues eller tvinges til
at fungere mod sin Vilje. Dette skulde være en tysk Indrømmelse til Gen
gæld for den Velvilje, Knutzen har vist ved at lade tyske Statsbanefolk
samarbejde med danske i Jylland.
Da en Afdeling tyske Soldater den 4/3 skulde forlade Stationen Skovs
gaard mellem Aalborg og Fjerritslev skete der under Indladningen af Ammu
nition en Ulykke. To Soldater tabte en Kasse Sprængstof, som eksplodere
de. De blev totalt udslettet fra Jordens Overflade. 4 andre saaredes. En
dansk Dame, der opholdt sig i en Have i Nærheden, slap med lettere Kvæ
stelser. Der knustes en Mængde Ruder i Bygninger paa Egnen.
Under Luftalarmen Mandag Aften skete Klokken 21.10 en Eksplosion i en
tysk Jernbanevogn med Flyvemaskinemotorer. Den befandt sig mellem Engha
ve-Stationen og Hovedbanegaarden paa Spor 55. To Bomber slog Vognbunden
ud og beskadigede Motorerne betydeligt. Ingen Mennesker kom noget til.
I en af de hviderussiske Lejre paa Vestkysten er der nu Plakater med For
bud mod Handel med Brillantine, Haarvand og Kogesprit, som Hjælpetropper—
ne, der som bekendt til Dels er Asiater, ynder at drikke. De bytter sig
til disse Ting mod Tobak. Foreløbig har Tyskerne mere Kval end Gavn af
Hjælperne, som man næppe kan stole paa over en Dørtærskel i Tilfælde af
Invasion.

8/3.44.

III.

I velorienterede Kredse i Stockholm venter man, at den finske Minister
Paasikivi vil komme til Stockholm een af de første Dage for at forhandle
med den russiske Ambassadør, Madame Kollontay. Samtidig oplyses det, at
den finske Regering udadtil indtager en meget passiv Holdning. Den skal
saaledes have oplyst den tyske Regering om, at den ikke agtede at sende
Delegerede til Moskva for at forhandle, og den tyske Minister i Helsing
fors skal have underrettet sin Regering om, at Finland ikke kunde betrag
te de fremsatte Vaabenstilstandsbetingelser som et Forhandlingsgrundlag
for en Fred.
Neutrale Blade har bragt Forlydender om, at den tidligere tyske Krigsmi
nister, von Blomberg, skulde være Tysklands “Badoglio”. Man henviser til
det Faktum, at von Blomberg har Forbindelser med en meget fremstaaende
SS—ObersturmbannfUhrer, der atter er gift med en Datter af den tidligere
Generalstabschef von Keitel.
I Tyskland skal der nu gennemføres en storstilet Propaganda for at over
bevise det tyske Folk om Hitlers Evner som Hærfører.
Tyskland frygter nu Frafald ogsaa blandt de allierede og tilsluttede Bal
kanstater. I denne Anledning udfoldes der for Tiden en meget kraftig Pro
paganda baade ved nye Radioudsendelser t.il de forskellige Lande samt ved
en Pressepropaganda.
Slut.

Tyskerne forbereder sig paa Invasion i Nordnorge. I Tromsø er kun 5.000
Personer, der beskæftiges krigsvigtigt, tilbage, og der er Tale om Evaku
ering af Harstad og Hanimerfest.
General Dieti har besøgt Tromsø for at forberede Indretningen af et Kvar
ter der for sine Tropper fra den finske Front.
Den berygtede norske Justitsminister, Sverre Riisnæs, har krævet, at den
saakaldt nationale Arbejdsindsats skal gennemføres hensynsløst i Norge,
og at Nordmændenes Madrationer skal sættes i Forhold til deres Arbejds
indsats. Han erklærede uimodsagt, at Nasjonal Samling er et Parti, hvis
Lige Norge aldrig har skuet.
Engelske Flyvere, der har anvendt de nye 5~ Tons Bomber mod Maal i Tysk
land, forklarer, at Maskinen reagerer meget stærkt, naar Bomben kastes.
Idet den frigøres for 5~Tons Vægt, springer den til Vejrs som en Ekspres
elevator, Eksplosionens Luftbølger ryster den, selv om den er flere.Tu
sind Meter oppe, Maalet oplyses som af en gigantisk Solstribe, og Braget
høres i mange miles Omkreds. Een eneste af disse Bomber forvolder langt
større xxxxx Materielskade end de Angreb, der foretoges af større, engel
ske Bombemaskiner med mange men mindre Bomber i Krigens første Aar.
ooooo0ooooo
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~x En civilklædt Mand, angivelig dansk, har den 5/3 om Aftenen skudt paa en
tysk Oberfeldwebel paa Kongevejen udenfor Helsingør. Oberfeldwebelen blev
saaret i den ene Arm.
Hos Urmager Jensen, Frederiksgade 58, Aarhus, er anholdt en tysk Soldat,
der havde stjaalet Ure, som han gemte i sin Strømper.
Følgende er anholdt af Gestapo: Fisker Kaj Holger Sørensen, Vedbæk, Fis
ker Holger Henrik Sørensen, Vedbæk, Fisker Johannes Jørgensen, Rungsted.
Der er Sandsynlighed for, at Løjtnant Kier ikke er anholdt i Humlebæk
sammen med Overbetjent Bøghoff. Han synes at være blevet forvekslet med
Reservepolitibetjent Kaj Hald Jørgensen fra Mariager. En af de Flygtnin
ge, som mentes anholdt, har givet Livstegn fra Sverige. Hans Navn er
Langfeldt.
Tyskerne har i Esbjerg anholdt Hjælpearbejder ved DSB, Sv.Aage Løjborg
Jensen, som sigtes for illegal Virksomhed, og Arbejdsmand Plesner Mikkel
sen, som sigtes for at have uddelt illegale Blade. For Bedrageri mod Vær
nemagten er anholdt Vognmand og Entreprenør Viktor Madsen, Munk paa Fanø,
og to Tyskere, Bauleiter Bachmann og en Mand, som hedder Nicolaus. Madsen
har tjent sine 100.000 om Aaret hos Tyskerne.
I Forbindelse med Anholdelserne i Aars i Anledning af et Fund af nedka
stet Sabotagemateriale, er yderligere anholdt: Dyrlægeassistent Hans Er
ling Jacobsen, Aars, LRS Jens Poul Thomsen, Aars, Student Chr. Ulrik Han
sen, Klejtrup, Kommis Knus Vaither Poulsen, Farsø, Kontorelev Jens Ing
vardsen, Farsø, Skibsfører Poul Ib Gjessing, Silkeborg, og hans Hustru,
Else Gjessing, f. Vognsen, Hasseris.
Lederen af det tyske Sikkerhedspoliti oplyser, at der foreligger fuld
Tilstaaelse fra alle, og at man har fundet et stort Parti Sprængstoffer
og Vaaben samt 15 danske Politiskilte. Student Chr. Ulrik Hansen er ble
vet saaret lettere under Flugtforsøg fra Gestapos Hovedkvarter i Aalborg.
Man har efter de sidste Arrestationer fundet yderligere 17 engelske Ma
skinpistoler. Som Gidsel i Sagen er taget Skotøjshandler Jens Jørgen
Nielsen, Aalborg, hvis Søn eftersøges.
Der er i Island indledet en Indsamling til Fordel for danske~:Flygtninge
i Sverige.
Der er givet Befolkningen paa Ringkøbingegnen Instruktion om, ad hvilke
Veje, og paa hvilken Maade, Egnen skal rømmes i Tilfælde af en Invasion.
Ordrerene gives direkte fra tysk Militær.
16 Fanger er blevet fjernet fra den tyske Afdeling i Kolding Arrest. De
res Skæbne er ukendt. Blandt dem er: Kaptajn Bartholdy, Arkitekt Ove
Charles Lembcke, Direktør Charles Hubért Nielsen og Læge Karl Fuhrmann.
Paa en Restauration i Kolding er anholdt Kreaturhandler Jørgen Ludvig
Hansen. Et tyskvenligt Individ, som havde truet en anden Mand med en Pi
stol. Han oplyste, at han havde laant Pistolen af Kontorist Johannes Ka~
stel Bengtsson, som atter havde købt den af Carl Peter Brinkmann, en Dan~~
sker, der er ansat hos Gestapo.
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To tyske Soldater har i Slagelse skamslaaet Maskinarbejder Hans Jensen,
da han prøvede at redde sin Hustru fra deres Tilnærmelser.
To Flygtninge er vendt tilbage til Danmark med Færgen fra Hensingborg.
Det drejer sig om Aage Svend Johansen, København, og Verner Hëmmje, Kbhvn.
De er begge anholdt af Gestapo.
En dansk Gestapomand, Erik Møller, født 2~/9.23, i Aarhus, har i Bane
gaardshallen i Aarhus i beruset Tilstand overfaldet en dansk Politibe
tjent.
Det er fra tysk Side erklæret, at man ikke skal vente Benaadning af de
tre dødsdømte i Odense. Der skal statueres et Eksempel i Odense.
Tysk Sikkerheds politi har paa en Kafe i Fredericia anholdt Arb.mand Al
freds Petersen og Maskinsnedker Hans Willy Hansen. Sammen med dem arre
steredes fhv. Skovfoged Thorkild Wimtrup, der er tysk Stikker, og som
derfor kan ventes løsladt snarest.
Paa Frederiksberg er anholdt Direktør Andreas Tidemann.
Ved svensk Ret er 7 unge danske Flygtninge anklaget for Mishandling af en
kvindelig danske Flygtning, en Feldmadras, som de har klippet. Retsfor
handlingerne har været hemmelige, og Protokollen maa først offentliggøres
om 30 Aar. De syv unge Danskere fik hver en Bøde paa 50 Kr. for Mishand
ling eller for Hjælp til Mishandling. Det er oplyst, at Kvinden har op
traadt udfordrende.
I Randers har Tyskerne sat Vagt ved den saarede Direktør Schmidt Larsen,
der kom til Skade ved en Bombeeksplosion forleden. Man mistænker ham for
at have medbragt Bomben.
Arb.mand Larsen, Esbjerg, er Lørdag Aften blevet dræbt af en nervøs tysk
Vagtpost, da han var paa Vej i Lastbil efter nogle danske Arbejdere i
Børsmose udenfor Esbjerg.
Der advares mod en Mand, som kalder sig Husby
antagelig et Dæknavn. Han
er Ven med Dr. Best og kender Tennisspilleren Plougmann, som nu er i Sve
rige. Husby rejser ofte til Tyskland og til Sverige. Han maa anses for
farlig.
-

Kommis Svend Emanuel Rasmussen, Frederikshavn, er anholdt af tysk Feld
gendarmeri. Han er mandlig Feldniadras.
Politibetjent Buchtrup, der er Reservebetjent i Kystpolitiet, er hjemme
igen efter en Udflugt til Everige. Han tjente store Penge paa Jødetrans
porterne og bør omgaas med Varsomhed, da han gør alt for Penge.
Gestapo eftersøger Kapt. Brøndum, Tietgens Alle 32, Odense. Under Forsøg
paa Arrestationen medvirkede en dansktalende Person ved Navn Svend Aage
Andersen.

-
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Det viser sig, at Politiets Informationer om Begivenheden paa Tagensvej
under Luftalarmen Mandag ikke er rigtige. Det, der er sket, er ikke, at
tysk Politi har stormet en Lejlighed, men at tysk Politi, som opholdt sig
inde i Lejligheden, beskød en Mand, som lukkede sig ind i denne Lejlig
hed. Den paagældende, Stud.theol. Svend Erik Bunck Jensen, blev saaret af
et Skud i Skulderen og et i Maven. Han førtes som Fange til Feldlazaret
tet. Begivenheden staar i Forbindelse med Arrestationen af fem Studenter
i en Lejlighed paa Sjælør Boulevard. En Student, som er kendt under Nav
net Lundtofte, skal ogsaa være arresteret. Han er forsvundet og i et Brev
paa et Navn, han anvendte, indlagt i en københavnsk Kiosk, er det med
delt, at han befinder sig hos det tyske Sikkerhedspoliti. Sigtelserne
kendes endnu ikke, og man bør indtil videre behandle disse Arrestationer
med største Varsomhed.
Politikommissær Odmar fra Statsadvokatens Afd. for særlige Anliggender
fører i øjeblikket Forhandlinger med svensk Politi. Det henstilles ind
trængende, at man begrænser Postforsendelser til Sverige mest muligt og
ikke giver Oplysninger, der kun er tiltænkt Privatpersoner, som godt kan
leve dem foruden. Alle Breve censureres i Sverige, og der er ingen Garan
ti for, at de altid falder i de rigtige Hænder. I øjeblikket foregaar den
vigtigste Stikkervirksomhed i Sverige. Selv fornuftige Folk synes hinsi
dan at lægge alle Sikkerhedsforanstaltniiiger paa Hylden.
Det Angreb paa den tyske Politistation i Odense, som omtales i den tyske
Begrundelse for den lokale Spærretid, har iflg. Tysk Fremstilling fundet
Sted den 6/3 Kl. 20.30. To patrouillerende tyske Vagtposter ved Husmands—
skolen, hvor Gestapo har til Huse, bemærkede, at nogle Mænd nærmede sig
Terrænet gennem Haver i Nærheden. Der affyredes Skud mod Vagtposterne,
der besvarede Ilden, og en Vagtpost kastede en Haandgranat, som eksplode
rede ved en Hæk. Der udveksledes samtidig Skud. Umiddelbart efter hørtes
en ny Eksplosion, og en anden Vagtpost kastede to Haandgranater. Efter
endnu nogen Skudveksling forsvandt Personerne uden at være ramt. Den fra
dansk Side kastede Bombe synes at have været ganske lille; det er ikke
lykkedes at finde Rester af den. Spærretiden i Odense er dekreteret af
Dagmarhus udenom de lokale tyske Myndigheder.
000oooOoooooo
De amerikanske flyvende Fæstningers sidste Angreb mod Berlin~kom i høje
ste Grad overraskende for de tyske Myndigheder. Man havde vefitet, at
Rigshovedstaden vilde være nogenlunde sikker for allierede Angreb indtil
Efteraaret. Nu, hvor flyvende Fæstninger har kunnet angribe under Beskyt
telse af Jagermaskiner, har man revideret denne Opfattelse. Baade Parti
og Stat overvejer nu at foretage en storstilet Evakuering af Rigshoved
staden. Der vil i saa Tilfælde kun blive det allernødvendigste Mandskab
tilbage.
Det oplyses om det sidste Angreb, at der ikke var Luftbeskyttelsesmand
skab nok til at tage sig af de mange Skader, der var opstaaet. Særlig
galt var det med Brandmandskab, idet der ogsaa manglede Brandslukningsma
teriale. Blandt de haardest ramte Virksomheder ved det sidste store An
greb er Daimler-Benz Werke samt Bosch-Werke umiddelbart uden for Hoved
staden.
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Den øverstkommanderende for de tyske Tropper paa Sydfronten, Generalfelt—
marskal von Mannstein, har efter den sidste Udvikling af Kampene beslut
tet at forlægge sit Hovedkvarter til rumænsk Jord. Der er blevet afsendt
Mandskab tilbage fra det nuværende Hovedkvarter for at søge nye Kvarte
rer, og man er ved at lægge Kabler osv.
Hitler-Jugend har forbudt sine Drenge at foretage Skiture i Vorarlberg
Distriktet. Grunden er den, at der i denne korte Vinter er forsvundet 76
Hitler-Drenge paa Skiture; de er gaaet over Grænsen og er blevet interneret af de svejtsiske Myndigheder.
Der synes at være Vanskeligheder for de tyske Forsikringsselskaber med
Udbetalingen af Erstatninger til de Saarede fra Luftkrigen. Nu er det
blevet oplyst, at Erstatninger ikke udbetales til dem, der kun har haft
Ulykkesforsikringer i en kortere Aarrække; men der oplyses intet om, hvor
længe man skal have været forsikret for at kunne faa en Erstatning.
Den tyske Ambassaderaad Vehrniehren fra Ankara, der er gaaet over til Eng
lænderne, har faaet Følgesvende. Saaledes har D.N.B.’s Chefkorrespondent
i Istanbul, Paulus, og Frankfurter Zeitungs Korrespondent meldt sig til
Englænderne og anmodet om at støtte de allierede Krigsbestræbelser.
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Den i Dagbladene omtalte myrdede Kvinde er identisk med Stikkeren Fru
Delbo, den norskfødte Kvinde, som forraadte “Finsen” og “John” til Gesta
po med det Resultat, at “John” blev skudt i Ryesgade. Det kan i denne An
ledning røbes, at “John” ikke døde, men slap med livsfarlige Kvæstelser.
Han lever endnu, mener meget haardt medtaget. Ikke destomindre maa han
ligge i en Celle i Vestre. Fornylig har Dansk Røde Kors faaet at vide, at
han er i Live, og ved Henvendelse gennem Udenrigsministeriet er der op
naaet visse Lempelser for ham. Fru Delbo blev umiddelbart efter sit For
ræderi skudt ned i sin Lejlighed paa Østerbro, men slap med en ufarlig
Kvæstelse. Hun besvimede, og man troede hende død. Senere rejste hun til
Norge, men for halvanden Maaneds Tid siden dukkede hun op i København. Nu
har hun mødt sin Skæbne.
Gestapo har i Gaar efter Ordre fra de tyske militære Autoriteter sat Kri
minalassistent Grunnet under Anholdelse. Grunnet er nylig overgaaet fra
Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender til Bedrageriafdelingen.
Der er ikke udformet nogen speciel Sigtelse mod Grunnet, og det er mu
ligt, at Sagen ikke faar noget alvorligt Forløb.
I Forbindelse
beslaglagt en
Omfang kendes
saa sat under

med Anholdelsen af Studenten Troels Bredkjær har Gestapo
Del Papirer i et Lokale paa Haveselskabets Vej. Sigtelsens
endnu ikke. En Fætter til 8redkjær, Direktør Diemer, er og
Anholdelse.

De tyske Mordagenter har gjort Forsøg paa at myrde Kaptajn Wagn, Ved Klo
steret 4. Wagn spiller en Rolle i Det frie Nord og i Dansk Terrænsports
forening. Forsøget mislykkedes.
Den tyske Mordafdeling har prøvet at gøre sit Arbejde i Odense færdigt
ved at dræbe den haardtsaarede Adjunkt Foged, der ligger paa Odense Amts
og Bys Sygehus. Man henvendte sig ved halfire-Tiden omMorgenen paa Syge
huset og erklærede, at Vagten i Fogeds Sygeværelse skulde skærpes. Da
Portvagten fattede Mistanke og slog Alarm, forsvandt Mændene.
Gestapoagenter har forøvet Attentat imod Boghandler Kittings Forretning,
Møllegade 4 i Svendborg. En Bombe blev hængt paa Dørhaandtaget. Der an
rettedes betydelig Skade i hele Kvarteret. Agenterne kom kørende i en
mørkeblaa Chevrolet, K. 22.976, et falsk Nummer. En halv Time efter At
tentatet kom den samme Vogn, som nu bar ægte, tyske Nummerpl~der, i ra
sende Fart kørende gennem Ringe paa Vej mod Odense.
Politikommissær hos Rigspolitichefen, Th. A. Jacobsen, er udpeget til at
fungere som Forbindelsesofficer mellem det tyske Sikkerhedspoliti i Jyl
land-Fyn og de danske Myndigheder, idet Politiet ønsker saavidt muligt at
følge de enkelte danske Borgeres Skæbne, efter at de er blevet arreste
ret. I København varetages en lignende Opgave af Politiinspektør Wullf,
hvis Opgave er mere end vanskelig. Meddelelserne om tyske Arrestationer
er med et mildt Ord mangelfulde. Hvis Gestapo mener, at der er mere at
faa ud af en Sag, meddeles Arrestationen ikke, da man er fuldt vidende
om, hvilken Advarsel, der ligger i en fuldbyrdet Arrestation. Man anven
der derfor mere og mere den Taktik at indkredse hele Grupper, som sættes
under Observation, saaledes at man arresterer saa mange som muligt, naar
man slaar til.
-

24

25

fortsættes

-

Information

r

II.

10.3.44.

I denne Forbindelse gentages den indtrængende Advarsel til Aarhus. Pas
Paa.
Nurersvend Ragnar Christensen, Herning, er blevet slaaet ned og sparket i
Ansigtet af en tysk Soldat
Blomsten af europæisk Kultur. Hos Gdr. Lod
berg, Søndervig, har berusede “Blomster” knust alle Ruder. Da Gaardeje
ren protesterede, blev han slaaet ned og stukket med en Kniv i Ansigtet.
-

Paa Strandvejen 172, hvor den tyskfødte og tyskvenlige Fru Marie Bargum
har Butik, er Ruden blevet knust.
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land. Strejkerne er kun et af Tegnene paa den stigende Uro i Befolknin
gen. Mellem Hærens Ledere og Rustningsindustriens Folk skal der være
sluttet en Entente cordiale, hvis Formaal er at faa en Afslutning paa
Krigen saa hurtigt som muligt. Soldaterne paa østfronten skal være ble
vet trætte af at slaas, hvilket blandt andet giver sig Udslag i, at det
er vanskeligt for Officererne at faa dem til at gaa frem til Modangreb.
Scavenius har igen været paa Krigsstien. Han er blevet fornærmet over, at
Departementscheferne ved visse Lejligheder har raadspurgt de politiske
Ministre og har ment, at man i Virkeligheden havde dannet en Regering u
denom ham. Han ønskede derfor, at den samlede Regering skulde gaa af
og
iøvrigt mente han, at Ministrene ikke kunde vedblive at hæve deres Gager,
naar de ikke fungerede. Onsdag var der derfor en Sammenkomst mellem samt
lige Ministre
den første siden 29’ August-Dagene
hvor man drøftede
disse Spørgsmaal. Det lykkedes at overbevise Scavenius om, at det der
skete i Samarbejdet mellem Ministrene og Departementscheferne overhovedet
intet havde med “Regering” at gøre. Kongens Opfattelse er jo nemlig den,
at han ikke kan give Regeringen Afsked, da han er ude af Funktion. Ende
lig er der Spørgsmaalet om Lønningerne, hvor alt vil blive ved det gamle.
Dels vilde en Nægtelse af at modtage Lønninger være en Demonstration mod
et eller andet ubestemt
muligvis det endda kunde opfattes som en Demon
stration imod Kongen, og dels vilde de Embedsmænd, der er Medlemmer af
Regeringen, og som havde en høj Charge f~ør, blive temmelig daarligt stil
let, dersom de skulle gaa over paa Ventepenge, der kun er 8.000 Kr. om
Aaret.
-

“Bob” og “Morten” er sammen med en Del andre Fanger i Vestre Fængsel ble
vet overført til Tyskland. Der er ikke om denne Deportation givet de dan
ske Myndigheder nogen Underretning. Udenrigsministeriet tror den Dag i
Dag, at der ikke er ført danske Statsborgere i tysk Koncentrationslejr
siden den store Eksport fra Horserød. Tyskerne sender nu mindre Portioner
Fanger af Sted og hemmeligholder det.
Løsladt: Staffeldt fra Carlsberg, Broder til de to arresterede, Mogens
Staffeldt og Jørgen Staffeldt. Desuden er den gamle Fru Møller og Frk To
ve Hansen, der begge blev anholdt i Kielergade, løsladt.
Om Bornholmerbaaden “Hammershus” kan oplyses, at den nu er blevet beman
det med tyske Søfolk. Skibet har indtaget Olie og Vand og er dermed sejlklart.
Den kroatiske Ministerpræsident har været hos Hitler for at forhandle om
den nye Situation efter Begivenhederne i Finland.
I Kommunistlejren ved Stuthof (Danzig) er der indtruffet fire Dødsfald.
Det er Jens Albert Andersen, Chr. Callesen, Carl Chr.Nytorp og Arne Eili—
sius Tode. Aksel Larsen befinder sig vist i en Lejr ved Berlin og skal
være ved godt Helbred.
Den nye danske Kortbølgesender, som Tyskerne har forlangt sat i Virksom
hed, bestyres af en særlig Kurzwellen-Abteilung, som Tyskerne har indret
tet i Radiohuset. Speakeren, der taler Engelsk, er den tyske Leder af Ra
diofonien Kommissær Lohmann. Det er Meningen, at Senderen skal forveksles
med den danske Radio fra London.
Bornholms Socialdemokrat er blevet standset i tre Dage. Værnemagten er
blevet voldsom forarget over, at Bladet bragte en Notits af følgende Ind
hold:
“Der stjæles Hunde. Alt kan stjæles i disse mørke Dage, ogsaa Hunde. En
af Byens kendte Borgere har mistet sin Hund, en særlig sort Puddel, og
han nærer ikke Tvivl om, at den er stjaalet. Man ved ikke hvem Gernings
manden er, ellerhvad han vil med den ikke særlig værdifulde Hund. I gam
le Dage var det en yndet Vits at fortælle, at Kattene i Rønne forsvandt,
naar der laa græske Skibe i Havnen, men man kan vist ikke give Grækerne
Skylden for disse Dages Hundetyverier.”
Meddelelser fra Berlin gaar ud paa, at der er begyndt at udbryde Strejker
indenfor Industrien, et Fænomen, der skulde være ganske udelukket i Tyskfortsættes
—
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Russernes sidste nye Gennembrud paa Sydfronten, hvor Overskæringen af
Odesse-Lemberg Jernbanen har været det haardeste Slag, bringer meget sto
re Styrker i Fare. Ifølge tyske Meldinger er det lykkedes Tyskerne paa
flere Punkter at skyde Kiler ind mellem store tyske Hære, hvorfor nye
Indringningsslag synes under Forberedelse. Det vil være nødvendigt for
Tyskerne at trække deres sydligste Hære helt tilbage til den rumænske
Grænse, idet man ikke længere kan faa Forsyninger frem til Fronten af den
tidligere dobbeltsporede Jernbane, der var en Hovedfaktor for alle Forsy
ningerne til denne Del af Fronten.
Fremtidigt maa Tyskerne nu stole paa det rumænske Jernbanenet, og man har
af denne Grund forøget det tyske Jernbanepoliti i Rumænien med meget sto
re Styrker.
Denne Udvikling paa Fronten har ganske naturligt haft til F~1ge, at Tysk
land ganske nøje følger alle Stemninger hos de balkanske Forbundsfæller.
Alle Steder synes der at komme en Reaktion frem, men maaske stærkest i
Bulgarien. Fra Rumænien meddeles det, at General Antonescu har tilladt
tidligere afskedigede, venstreorienterede Medlemmer af Jerngarden at duk
ke op igen paa endog meget fremtræden Tillidsposter, og man frygter nogen
den kommende Udvikling af den rumænske Politik.
I Bulgarien har man stillet Krav om selvat overtage Forsvaret af den
bulgarske Flaadehavn VARNA samt Kysten mod Sortehavet. Dette er blevet
pure afslaaet af Tyskerne, der ikke af Hensyn til en eventuel russisk
Landgang i Ryggen paa de tyske Styrker tør betro en saadan Opgave til de
ikke fuldt paalidelige Bulgarere. Endvidere tillægger man den bulgarske
Gesandtkonference, derfor Tiden afholdes i Sofia, meget stor Betydning,
-

-
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og man frygter, at den skal danne Indledningen til en Fredsoffensiv fra
bulgarsk Side ved Ruslands Mellemkomst som Mægler.
Ogsaa Finlands Stilling til Tyskland lader, set med tyske øjne, meget
tilbage at ønske. Det oplyses saaledes, at den finske Regering umiddel
bart efter Rigsdagens sidste Sammentræden skulde have afgivet en Forsik
ring til den tyske Regering om, at man ikke vilde sende eller havde af
sendt Fredsdelegerede til Moskva. Men en saadan Forsikring er ikke afgi
vet endnu.
England regner med en Genopbiussen af U-Baadskrigen. løjeblikket sænkes
kun eet af hvert 1000 Skibe. 88% af Ladningerne til Rusland er naaet frem.
Slut

>ç
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Gestapo har ladet hele Vestre Fængsels tyske Afdeling underminere, og der
er paa Terrænet omkring Fængslet udlagt Minefelter. Store Plakater adva
rer mod at gaa udenfor afmærkede Stier. Det danske Fængselspersonale har
protesteret og truer med at gaa, idet de to Fængselsafdelinger jo findes
i de samme Bygninger. Eksplosioner det ene Sted vil anrette Skade det an
det. Den tyske Afdeling er iøvrigt nylig blevet udvidet. Antallet af Fan
ger er Ca. 300. Gestapo har ladet forstaa, at man i Tilfælde af Invasion
og tysk Rømning agter at sprænge Fængslet i Luften
med Fangerne.
-

Tyskerne har krævet Rhederiet Nordens 8000 Tons Motorbaad beslaglagt.
Rhederierne er gaaet med til en Overenskomst om, at danske Skibe skal
fragte tyske Kul til Norge. Man haaber derved at kunne forhindre Beslag—
læggelser af flere danske Skibe.
Til de tyske Tropper i Danmark udbetales nu 80 Millioner Kroner hver Maaned. Disse Penge anvendes til Lønninger, og de tyske Soldater faar her
væsentligt mere end i noget andet besat Land, fordi der her er mere at
købe. Desuden har de tyske Tropper i, Danmark Ret til at faa overført en
vis Sum hjemmefra, og de faar Orlovspenge at købe ind for, før de tager
hjem. Tilsammen beløber de to sidste Poster sig til Ca. 100 Millioner om
Aaret.
Gestapo arresterede i Gaar Svenska Dagbladets Københavnskorrespondent,
den danske Journalist Frandsen. Ogsaa hans Hustru blev taget med. De blev
begge løsladt senere paa Dagen med Ordre til ikke at udtale sig.
Den jødiske Forfatter, Henri Nathansen døde fornylig i Lund næsten 76 Aar
gammel. Det er nu kommet frem, at Nathansen begik Selvmord. Han styrtede
sig ud gennem Vinduet fra et Hotelværelse.
Kaptajn Clark Gable er vendt hjem til USA med over 15000 m Krigsfilm i
Kufferten. Gable har optaget Film under Bombetogter over Tyskland. Filme
ne skal tilrettelægges til Undervisningsmateriale i de amerikanske Flyve
res Lejre.
Med 20 Transportskibe har Tyskerne sendt Tropper fra Norge til Riga for
at styrke Narvafronten. Der sendtes ogsaa meget Material. Antallet af ty
ske Tropper i Sydnorge er meget lavere end det har været i 1~ange Tider.
Der finder omfattende hemmelige Troppebevægelser Sted i Nor~finland, som
er spærret for Indrejse til Sverige og Gennemrejse fra Sverige.
Ved Recognoscering er det fastslaaet, at Skaderne paa Erkner-Kugleleje
fabrikerne i Berlin
Maalet for det sidste store Dagangreb
er enorme.
Berlinerne forberedes nu paa, at ogsaa russiske Flyvere kan naa ind over
Berlin.
—

-

Den dræbte Fru Delbo var Kæreste med Max Pelving, den danske Gestapomand,
som overlevede Attentatet paa Toidbodvej i December.
De sidste store Dagangreb mod Berlin af amerikanske Fæstninger med stærk
Jagerdækning har givet Anledning til en Del Spekulationer i tyske militæ
re Kredse. Selve Angrebet midt om Dagen mod Berlin er kommet som en stor
-
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Overraskelse, idet man faktisk ikke havde tænkt sig, at Englænderne og
Amerikanerne havde en Jagertype med en saa enorm Aktionsradius, som Til
fældet er. Det er fra tysk Side flere Gange blevet fremhævet, at man ikke
vilde kunne vente amerikanske Maskiner i Dagangreb saa langt inde over
Rigsomraadet, ja, man ventede i Virkeligheden kun, at Amerikanerne vilde
kunne naa til Vesttyskland og da uden Jagerdækning.
Dette Angreb mod Berlin aabner meget vide Perspektiver, udtaler herværen
de velorienterede Militærkredse. Efter dette vil de Allierede kunne fore
tage Invasion overalt i Europa under Dækning af Jagere, udsendt fra Fly—
vepladser i England eller Omraader, der er besat af de Allierede.
Man har altid ventet, at en Invasion i Danmark kun kunne gennemføres paa
det Tidspunkt, hvor England og Amerika havde Raad til at sætte et stort
Antal Hangarskibe paa Spil, udsat for stærke Angreb af tyske Torpedifly
vemaskiner. Dette Forhold er ændret med eet Slag. Nu vil de Allieredé,
hvis de skulde ønske det, kunne gennemføre en Invasion her i Landet under
Beskyttelse af Jagere fra selve England.
Jagermaskinerne, der var i Berlin og endog et Par Hundrede Kilometer læn
gere øst paa, har meget stor Aktionsradius, idet de i hvert Tilfælde vil
kunne tilbagelægge over 2500 km uden Benzinpaafyldning, ja, man maa end
og, naar man regner selve “Kamptiden” over Angrebsmaalet, tillægge disse
Maskiner en Aktionsradius paa Ca. 3.000 km. Det vil sige, at disse Maski
ner vil kunne gaa over Nordsøen og tilbage samt opholde sig en Flyvetid,
der svarer til 1800 km over Vestjylland, og en Flyvetid, der svarer til
1300 km over København og Sjælland.
Militære Sagkyndige udtaler, at dette er mere end tilstrækkeligt til at
beskytte landgaaende Tropper og Landgangsfartøjerne, og de peget endvide
re paa den store Slagkraft, de nye allierede Jagertyper er i Besiddelse
af. Til Trods for, at Tyskland har koncentreret den største Part af sit
Jagtvaaben i det vestlige Tyskland og de besatte Lande i Vest, har det
vist sig, at de ny allierede Jagere har kunnet tage Kampen op med dem un
der deres meget vanskeligere Betingelser, og Nedskydningstallene af tyske
Jagermaskiner har været meget stort efter hvert Luftangreb.
Et Forhold maa ogsaa tages i Betragtning, og det er, at de Allierede ø
jensynligt allerede har faaet en meget stor Produktion af disse Jagere,
naar de i et enkelt af Angrebene mod Berlin har kunnet indsætte ikke min
dre end 1.000 Jagermaskiner til Beskyttelse af de flyvende Fæstninger.

Den illegale Presse har faaet forelagt et autentisk Dokument af stor Vær
di, et Brev fra den unge Tretow-Loof til Føreren, Fritz Clausen. Brevet
er ikke af helt ny Dato, men dets Oplysninger er meget aktuelle. I Bre
vet, hvis fulde Ordlyd vil kunne læses i det kommende Nummer af “HJEMME
FRONTEN”, og som i Udtog allerede har været gengivet i “PIONEREN”, kræver
Tretow-Loof, at Fritz Clausen skal anmode Tyskerne om een Gang for alle
at fjerne visse Personer. Han nævner især Hartvig Fritsch, og oplyser,
at det er lykkedes ham at skaffe Anklageniateriale til Brug for Tyskerne.
I Slutningen af Brevet fortæller han om en hyggelig Kammeratskabsaften i
Nordisk Studenter Aktion, hvis Medlemmer som bekendt er forrest i Gesta—
~05 Terroraktion i øjeblikket. I Hyggeafteene deltog en Række kendte Per-
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soner, deriblandt Berlingske Tidendes Litteraturanmelder, Henning Kehler.
Der vil, naar Brevet foreligger, være Grund til især at beskæftige sig
med Herr Kehler, der hemmeligt har været Ven af Helge Bangsted, Grev Hol
stein og en Række andre Nazister, samtidig med, at han udadtil har givet
sine Handlinger Skæret af Patriotisme.
Det er antagelig kun, fordi andre og større Begivenheder har skyqget for
de kehlerske Meriter, at man ikke tidligere har taget sig af ham. Brevet
afslører nemlig kun noget, der er et Led i en Kæde af antidemokratiske og
antidanske Handlinger. Hr. Kehler skrev i 30’erne, særlig udpræget i de
sidste to Aar før Krigen, en Række Artikler, som lovpriste Nazismen, der
karakteriseredes som Fremtidens Politik, der tiltrækker “de modigste, de
dygtigste, de mest idealistiske, kort sagt, de bedste af de Unge” i Mod
sætning til de vestlige Demokratier, hvis eneste Interesse er Børnebe
grænsning.
Efter den 9’ April har Kehler skrevet principielle og gennemførte Angreb
i Berlingske Tidende paa Demokratiet. Han var ganske særlig flittig i de
Maaneder, da det nazistiske Kup mentes forestaående. Specielt rettede ham
Giftbrodden mod Rigsdagen, som han titulerede “Snorkesal”, og “Marionet
komedie”. Ogsaa i litterære Artikler indflettede han lange, haanende
Stykker om Demokratiet. Svenske Blade tilbageviste disse Angreb og be
skyldte Kehler for at ville dansk Aaandsfrihed til Livs. I Sommeren og
Efteraaret 1940 og endnu i 1941 og Begyndelsen af 1942 lovpriste Kehler
Diktatorerne. I en Artikel i Berlingske Tidende den 26. Maj 1940 lovpri
ste han Hitler og Mussolini som de Mænd, der skal “føre, ikke blot Tysk
land og Italien, men hele Europa, ind i en for Kulturen og Civilisationen
ny og lykkebringende Fremtid”.
I den samme Artikel og ved enhver tænkelig Lejlighed har Kehler angrebet
Jøderne. Han taler om “den makabæiske Firor”, og erklærede, at Frankrigs
Fald skyldes Jødernes ødelæggelse af “den rene Race”. Saa sent som Dagen
før, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jødeforfølgelserne, da alle vidste, hvad der skulde komme, skrev Kehier
i Anledning af en Bog af Georg Brandes en gennemperfid, antisemitisk Ar
tikel. Da Jødedeportationerne havde fundet Sted, udtalte han paa Berling
ske Tidendes Redaktion, at naar denne øllebrødsbarmhjertighe:d var over
staaet, vilde man forstaa, at Tyskerne faktisk havde gjort ~s en Tjeneste
ved at befri os for hele det jødiske Slæng.
Under en IEresretssag i Journalistforbundet, som en af Dagene antagelig
ekskluderer Kehler for ukollegial Optræden, har han betegnet Bangsted som
sin gode, gamle Ven. Sit Stykke “Ullabella” har han læst op i nationalsocialistiske Ungdomsforeninger.
I det omtalte Møde i Studenteraktionen (blandt Deltagerne nævnes i Brevet
Direktør Boldsen, Direktør Styhr, Direktør Bryde-Nielsen, Direktør Røper
Petersen og Dr.jur. Popp-Madsen) blev foreslaaet at foretage en Indsam
ling. En Kreds af Personer, deriblandt Kehier, gav Tilsagn om et Beløb
paa ialt ca. 1500 Kr. med Mulighed for yderligere Tilskud senere. Penge
ne skulde bruges til den nationalsocialistiske Studenterforening. Kehler
har i denne Forening været Gæst, Taler og Bidragsyder.
Slut.
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Engelsk og svensk Radio har beskæftiget sig meget med en interessant Epi
sode i Hensingborg Havn. Den lo/3 opdagede svensk Politi, at der var be
væbnede Gestapofolk med ombord paa den danske Færge. Man skred øjeblikke
ligt ind. Svenske Politifolk gik ombord, arresterede Tyskerne, afvæbnede
dem og spærrede dem inde i en Kahyt under Dæk med Ordre til Kaptajnen om,
at de ikke maatte vise sig, før Færgen var ude af svensk Havn. Gestapofolkene protesterede rasende og truede med diplomatisk Protest, idet de
erklærede, at svensk Politi intet havde at gøre ombord paa en dansk Færge.
Den svenske Politichef, Friberq, meddelte de Herrer, at ingen anden end
han havde noget at sige i Helsingborg Havn, at de og andre af deres Slags
vilde faa samme Behandling, naarsomhelst de viste sig. Med næste Færge var
der ingen Gestapofolk med....
BBC’s Horne service havde i Gaar 16.15
sendelse for Kaj Munk.

—

16.45 dansk Tid en smuk Mindeud—

Den norske U-Baad “Ulla” har i nordlige Farvande sænket to tyske Forsy
ninasfartøjer paa 3.5oo og 2.ooo Tons og et mindre Eskorteskib. Der obser
veredes Torpedotræffere paa et 6.ooo Tons Skib og to Forsyningsfartøjer.
Den franske Forræder Picheux, der er flygtet til Algier, er ved fri fransk
Kriosret blevet dømt til Døden, fordi h~n har Anbefalet Hvervning af fr
anske Tropper til østfronten og Oprettelsen af Særdomstole, der skulde
dømme Patrioter.
En russisk Kommission, som undersøger Anklager imod de tyske Krigsforbry
dere, meddeler, at Tyskerne nu ialt har myrdet 2 Millioner Russere.
Et svensk Forlag vil nu paa Tysk trykke tyske Bøger, som er Fornudt i Tysk
land
deriblandt Bøger af Kaj Munk og Sigrid Undset.
-

Fem danske Fiskere, som fisker fra engelsk Havn, har hver faaet en Beløn
ning paa 5 £ og et Takkebrev fra det Kgl. Nationale Redningsselskab, fordi
de har reddet Polske Flyvere, som flød i en Gummibaad i Nordsøen.
2o.ooo Japs staar nu i Bouganville overfor Sultedød eller Overgivelse.
Russerne har ved den ny Offensiv paa Sydfronten i Retning Od~ssa-Lwoe-Ba
nen knust 14 tyske Divisioner, heraf 6 Panserdiv. Bl. de ødelagte Div. er
Panserdivjsjon Adolf Hitler. Der erobredes Soo Tanks, deraf 2oo Tigertanks
6oo Feltkanoner og l2.ooo Lastbiler. Tyskernes Tab var 2o.ooo og 2.5oo
Fanger. Tal, der viser Kampenes forbitrede Haardhed.
Der er i London indledt en Kampagne, idet man sparer paa Vandet for at
have noget at slukke med under en eventuel tysk Luftoffensiv. Forbruget
skal ned med 2o%. De hidtige tyske Luftangreb i Aar har dog ikke været
saa Alvorlige. Der er i 16 Angreb nedkastet l7oo Tons Sprængstof. I sam
me Periode nedkastedes over Tyskland 36.ooo Tons....
I Aarhus arr~steredes Ob.løjtnant Erik Andersen Hoffmann og Ob.løjtnant
Aage Carl Chr. Hansen. Desuden har Gestapo sikret sig Dir. Stig Nielsen
paa Ritz og Salgschef Berthelsen. Dette er antagelig kun en Begyndelse.
Det vides, at danske Nazikredse, som slutter sig til den gamle Garde om
kring “Kampetgnet” har henstillet til Dagmarhus, at der myrdes 5 Aahus
borgere. Denne Meddelelse er, saa utrolig den end lyder, loo% sikker.
fortsættes
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Politiet i Aarhus bør i den kommende Tid træffe Sikkerhedsforanstaitninger.
Den tidligere omtalte danske Stikker, som er arresteret o G~teborg, og som
derfra har sendt Gestapo Oplysninger om Sabotører etc., opsnappet bl. aaben
mundede danske Flygtninge, er blevet idømt 1 Aars Fængsel. Desværre kendes
hans Navn endnu ikke.
Udfor den tyske Statsborger, Kapelmester Baltz’ Bolig, Sigridsvej 1, HJ.
af Strandvejen i Hellerup, sprang en mindre Bombe Fredag Aften. Ægteparret
slap Uskadt. Bygningen led en del Skade.
Tyskerne har trukket Sigtelsen mod Direktør Schmidt-Larsen tilbage. Han
saaredes ved Bombeexp~iosionen i Randers Fornylig, og Tyskerne fandt ud af,
at det var ham, der havde baaret Bomben. Nu er man inde paa, at den er kas
tet ud paa Fortovet fra nærliggende Ejendom, muligvis fordi man har opd.,
at den var ved at exolodere. De tyske Vagtposter i Schmidt-Larsens Sygevæ
relse er hjemkaldt.
9/3, Kl. 2o, nedbrændte en Eternitfabrik, tilhørende Cementfabrikken Dan
mark ved Aalborg. Fabrikken var udlejet til Værnemagten, som opbevarede
Halm i den. De tyske Sabotagevagter havde intet opdaget.
Assistent ved Aahus Universitet, Viogt, er overført til Horserødlejren.
Han var af Gestabo sigtet for Sabotage, men det blev dokumenteret, at
Sprængstoffer, som han havde liggende, hidrørte fra videnskabelige Experi
menter.
Det viste sig, at de ikke kunde explodere.~
Gestapo har anholdt Journalist Erik Eriksen ved Fyns Tidende i Odense,
fordi han beholdt Hatten paa, da den tyske Stikker, Klitgaard, blev be
gravet.
Dir. Harald Simonsen, Kristianiagade 21, har modtaget skriftlig Bombe—
trussel.
Det tyske H.K.P.Kontor paa Jessensmole i Svendborg er nedbrændt efter Ex
plosion. 4 Soldater, som sov ved Kontoret, slap uskadt.
Den Bandit, der som omtalt i Dagspressen, har presset en Gdr. ved Vognsild for Penge, er identisk med Anders Peter Nielsen fra Strandby. Han er
Desrtør fra Frikorps Danmark,
I Aahus har en dansk SS-Mand 9/3 forulempet en Dame paa Banegaarden. Da
hus afværgede hans Tilnærmelser, prøvede han paa at anholde hende. I Aar
hus har en beruset tysk Marinesoldat forøvet Hærværk hos Marskendiser
Anderson i Frede~s~ade.
Svend Aage Jensen, en l7aarig ung mand fra Aalborg, ikke helt tilregnelig
og tidligere anbragt paa et Lærlingehjem, er ved tysk Krigsret idømt 1~
Aars Ungdomsfængsel for Overfald paa en tysk Soldat. Dommen er endnu ikke
stadfæstet af den øverstbefalende.
En dansk Nazist, Gram Lorentzen i Randers, er for Tiden bevogtet aftysk
Militær. En af disse Vagtposter stoppede lo/3 al Trafik paa Hobrovejen
under Trussel om Skydning. Det viste sig, at han var beruset.
fortsættes
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I Anledning af Mordforsøget paa Adjunkt Foged I Odense, har Lærerne ved
de højere Skoler i Byen udsendt en Erklæring, hvori de udreykker Harme
over “disse Attentater paa gode Mennesker”. Lærernes Gerning blandt den
danske Ungdom vanskeliggøres, fordi de Unges Retsfølelse krænkes.
Kriminalassistent Grunnet er overfært til den danske Afdeling i Vester
Fængsel. Tyskerne kræver ham sigtet og tiltalt for ulovlig Kurervirksom
hed i Forbindelse med Tjenesterejser til Sverige.
Det tyske Politi kræver nu Max Rotenborg udleveret
som det var ventet.
Det forhandles med Justitsministeriet og Udenrigsministeriet herom. Fore
løbig gaar Kravet kun ud paa, at man ønsker at afhøre Rotenborg.
-

Dr. Best har klaget over, at der i offentlige Lokaler synges Engelsk. Po
litimestrene har fra Udenrigsministeriet faaet Anmodning om, at gøre Indehaverne af offentlige Lokaler bekent med Dr. Best’s Henvendelse.
22 Hollændere er blevet dømt til Døden ved Standretten i Haag. De sigtedes
for at have tilhørt en militært organiseret Bevægelse. 18 henrettedes Dagen
efter.
Indtil videre vil Dagens første Udsendel~se paa Dansk fra London ikke blive
bragt paa Mellenibølgelængden 261 Meter.
London Radio kaldte i en Nekrolog over den illegalt henrettede Fru Delbo
Stikker for “en af Gestapos ledeste og modbydeligste Stikkere”
Baseler Nachrichten meddeler fra Rom, at Situationen i Byen forværres fra
Dag til Dag. Gas- og Vandledninger er ødelagt, Hungersnød truer, og Tusin
der af Saarede fylder Hospitalerne.
Fra tysk Side i Oslo har man nægtet at fremsætte Kommentarer til Oplysnin
ger om, at der nu tages Gisler for Nordmand, som er flygtet ud af Landet.
En norsk NS-Kvindefører har i et NS-Blad skrevet, at der for Tiden udspil
les mange Tragedier i norske Hjem, naar Gisler tages for flygtende Nord
n~nd.
Churchill har i Underhuset henstillet til Diplomaterne at fremme Brugen
af Basic-Engelsk (et forenklet Engelsk), saa der er Mulighec~ for at gøre
det til et internationalt Sprog.
USA forhandler i øjeblikket med Spanien om de spande Leverancer af Wolfram
til Tyskland. Leverancerne af Tungsten er allerede indstillet. Der skal
være 1~1ulighed for en Overenskomst, hvorefter Standsningen af Olietilførs
lerne til Spanien vil ophøre.
De allierede Tab under sidste Dagsanqreb paa Berlin var 1%. Jagerne glim
rede paa tysk Side ved deres Fraværelse. Fra Stockholm oplyses, at Evaku
eringen af Befolkningen fra Berlins Ruiner fremskyndes.
Lovlosheden i den ødelagte By bliver stadig større. Trods Dødsstraf for
Tyveri under Luftalarm, stjæles der meget. Rekorden er sat af Tyve, som
nylig under Luftalarm stjal Liget af en gammel Mand for at faa fat idets
Tøj og Tæppet, det var svøbt ind i. Ifølge Kilder, som staar den tyske
Overkommando nær, har Tyskerne i Løbet af 4 Dage mistet 53o Jagermaskiner
Over Berlin. Før de store Dagslysangreb paa tyske Jagerfabrikker satte ind,
fortsættes
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var Produktionen 75o Jagere pr. Maaned, og den er sunket Siden.
Tyskland fører i øjeblikket Forhandlinger i Stockholm for at faa flere
svenske Kuglelejer leveret. Forhandlingerne maa ses paa Baggrund af Angrebene paa de tyske Kuglelejefabrikker i Stuttgart, Steyer, Schweinfurt og
Erkner ved Berlin. Man ønsker alle de Kuglelejer, man skulde have fra Svenge i det kommende Aar leveret i Løbet af et halvt Aar.
Tyskerne arbejder i Rumænien paa at faa dannet en ny Regering, da man ikke
mere stoler paa Antonscu. Kandidat er General Mitrescu.
Det første Harem er blevet oprettet i Tyskland. Den forhenværende Stormufti
af Jerusalem har slaaet sig ned i Zittau med fem Koner.
Slut
-

-

I.

særmelding fra London: Hilsen til Dorthe.
‘~

~‘

Himmler har udstedt en Forordning, der kræver øjeblikkelig Udlevering af
nedkastede eller uddelte Flyveblade i Tyskland. Straffen kan gaa op til
meget haarde Fængselsstraffe.
De Valeras Holdning har vagt Forbitrelse i USA. Ogsaa i de Egne, hvor der
er flest Irlændere. Man frygter, at Aksemagternes Repræsentanter i Ejre
skal kunne rapportere Invasionsforberedelser, og finder derfor de Alliere
des Krav velbegrundede.
Christmas Møller har i den danske Radio fra London beskæftiget sig med det
te Afslag og paapeget, at de to Akselegationer er Spioncentraler, som de
har været det overalt i Verden, og at tyskerne har sat Faldskærmsfolk med
Radio ned i Eire. Han paapegede, at den Reaktion de Allierede viste over
for Eires Afslag dokumenterede Forskellen paa Tyskerne og de Allierede.
Her var ikke Tale om nogen militær Aktion for at faa Eire til at makke
Ret. Christmas sluttede: Jeg tror, det er en stor Lykke for Danmarks frie
og lykkelige Fremtid, at Danmark valgte samme Vej som de Allierede, og at
det med rette kan siges om os, at vi paa vor Maade kæmper med i den fælles
Kamp.
agtagere i Sønderjylland har set, at flyvende Fæstninger har britiske Ja
germaskiner paa Slæb. Dette synes at være Forklaringen paa den helt for
bløffende Aktionsradius, Jagerne har faaet.
Gestapo i Jylland har erklæret, at der i intet Land er flere Gestapofolk
i Danmark i Forhold til Befolkningstallet, men at Arbejdet her lettedes
fordi det ikke var vanskeligt at faa Stikkere. Han saa her bort fra Natio
nalsocialisterne, men pegede paa, at man intet andet Sted saa let kunde
købe almindelige Mennesker for Penge. Ganske jævne Folk, som ikke var po
litisk interesserede, kunde ikke staa for f.Eks. 25.ooo Kr. kontant.
Branden i Cementfabrikken Danmarks Eternitafdeling, der ha~ været udlejet
til Væ~nemagten, var alvorligere end først antaget. l5oo m af den ca.
25oo m store Byqning er ødelagt. Brandskadel anslaas til 45o.ooo Kr. En
Vagtpost har set en Mand kaste noget ind gennem et Vindu. Tyskerne gene
rede Slukningsarbejdet ved at skyde med Maskingevær er og Maskinpistoler.
lo/3 ved Midnat brændte 3 halmlæssede Banevogne paa Havnesporet i Aalborg.
Det tyske Sikkerhedspoliti har foretaget en omfattende Razzi~a paa Egnen
nord for Aarhus og ind i Randers Politikreds. Det sidste Sted er Ni an
holdt. I selve Randers er efter Ildkamp anholdt en ung Mand, som var Gæst
paa Højskolehotellet. Man beslaglagde nogle Kufferter hos ham, og det er
meddelt, at en af Kufferterne indeholdt Cigaretter. En Ledsager undsiap.
To danske Politifolk har været i Slagsmaal med tre beruse tyske Soldater
i Esbjerg. En af dem skød gentagende Gange paa Politimanden, men Postolen
klikkede hver Gang.
En Skoledreng i Herning, Johannes Nielsen, født 1932, blev ll.Marts om
Formiddagen alvorligt saaret i Brystet inde i Klasseværelset. Tyskerne
skød med skarpt 2~ km borte og ramte Skolen. To Dage før ramte de Lære
rens Soveværelse.
Det tyske Sikkerhedspoliti har anholdt tre unge Mænd fra Gredstedbro.
Kommis Vagn Larsen og Brødrene Toft. De sigtes for at have klippet en
fortsættes
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Feltmadras. Viktor Holt blev gennempryglet af 1~ Soldater og selv klippet.
Uden Dorn blev det Brødrene Toft meddelt, at de skal afsone 3 Ugers Fængsel.
Larsen er løsladt efter et Par Dages Forløb.
En l2-aarig Dreng har ved Leg med Tændstikker stukket Ild paa en tysk Per
sonbil, der stod paa en Gaard ved Præstbo nær Sæby. Tyskerne har forlangt
Drengens Faders Bil udleveret til Erstatning.
11/3 har en hjemmelavet Bombe voldt en Del Skade hos Firma Hansen & Schnei
der, som paa Aalborgegnen udfører Elektroarbejde for Tyskerne.
Gestapo har foretaget Husundersøgelser hos Direktør Eldon, Bengtasvej 2,
Hellerup, for at finde en af dennes kvindelige Slægtninge, som sigtes for
Sabotage.
Efter at Geodæter har foretaget Opmaalinger i Slagelse og under Arbejdet
er kommet nær den tyske Kaserne, hat Tyskerne arrasteret to Geodæter, Tre
tow Loof og Folmer Petersen, og desuden Borgmester Melgaard i Slagelse;
Lederen af Geodætisk Instituts Afdeling i Skagelse, Løjtnant Jacobsen,
flyttede sig, men da Tyskerne tog hans Hustru og Broder som Gidsel, meldte
han sig selv og de løslodes sammen med Borgmesteren og Folmer Petersen.
Hele Affæren synes at være en lokal Misforstaaelse.
Montør Aage Schandorf Nielsen i Riisskov er ved tysk Feltret idømt ~ Aars
Fængsel for Hælen med hensyn til stjaalne tyske Bildæk.
I Stenbjerg Fiskerleje ved Vestkysten er 5/3 udspillet en dramatisk Begi
venhed. To berusede Tyskere overfaldt to unge Kvinder, der blev hjulpet af
Fisker Mads Mikkelsen, som de derefter slog løs paa. Han hjalp Kvinderne
ind i sit Hus og afværgede i de følgende Timer flere Angreb fra Tyskernes
Side. Først efter tre-fire Timers Forløb opgav de at komme ind i Huset.
Der var ikke Telefon, saa Hjælp kunde ikke tilkaldes.
I Aggersund har en russisk Soldat i tysk Uniform tvunget en ung Mand til
at forlade sin Kæreste, som han voldtog, medens Kæresten hentede Hjælp.
Han lagde Pistolen paa Brystet af Pigen og gjorde hende klart, at hun vil
de blive ramt i Halsen, hvis han rørte Aftrækkeren.
I Forbindelse med Grunnetsagen (strengt fortroligt: Sagen drejer sig om en
paastaaet Forbindelse med polsk Efterretningstjeneste og er startet med en
Oplysning i en polsk Kortbølgesender til England).. er anholdt endnu to
københavnske Opdagere: Brandt og Oksvig.
Handelslæræing Harald Schneider, født 1928, blev lo/3 anholdt af dansk Po
liti som sunsistensløs. Han er nu efter tysk Krav udleveret til Tyskerne,
der sigter ham for at have stjaalet en ladt Officerspistol.
Tyskerne har tvangslukket Det ny Missionshotel i Herning i Tiden 11.
19.
Marts, fordi Indehaveren, Hotelejer Petersen, har nægtet at leje Værelser
ud til Tyskerne. Han har optraadt udfordrende...
-
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Meddelelsen om, at Redaktør Poul Frandsen, Stockholms Tidning, skulde være
løsladt igen, beror paa en Mystifikation. Dte er kun hans Hustru, som er
løsladt. Frandsen menes sigtet for Spionage.
I Januarnummeret af Land og Folk er Overbetjent Bang, Station 3, omtalt
som en Mand, man skal være forsigtig med. Der henvises til hans Optræden i
en Sabotagesag i Bredgade. Bang er imidlertid god nok i enhver Henseende.
Der advares mod Gorm Thulstrup, født i København 8/4.22; Han bor Genfor
enir~gsplads Nr. 2o, St. og kalder sig Pressefotograf. Thulstrup er Schal
burgmand og Stikker.
Eyvind Nielsen, født ll/lo.26 i Aarhus, er anholdt af Gestapo, fordi han
opnoterede Nummeret paa en af det tyske Sikkerhedspolitis Biler.
Formanden for den polske Forening i København, Henschel, er anholdt. Han
sigtes for Hjælp til illegal Udrejse, men Sagen har mulig Forbindelse med
Grunnetsagen.
Der har for nogle Dage siden været store Optøjer paa Potsdamer Plads i
Berlin. Militæret blev sat ind mod Mængden. Der er trukket hollandske SSTropper til Berlin.. De anses for mere paalidelige end de tyske Tropper.
Den czekoslovakiske Frihedsregering har givet de czekiske Frihedsorganisa
tioner Ordre til at gaa i Aktion. De har ligget stille med aktivt Arbejde
siden Heydrich-Sagen.
Grauleiter Kauffmanss Stedfortræder i Hamburg, Henningsen, har brgaaet
Selvmord i sin Lejlighed i Berlin ved at skære Struben over paa sig .Hen
ningsen var en fremtrædende Personlighed i Hamburg ogsaa før Magtoverta
gelsen. Senere er han blevet Medarbejder for Minister Rosenberg i dennes
“østrumspolitik”. Af Sorg over den militære Udvikling i Rusland har han
nu taget sig af Dage.
Chefen for det berømte franske Champagnefirma Moet & Chandon er ved tysk
Krigsret blevet dømt til Døden for at have ophidset Befolkningen til Opsæt
soghed mod Tyskland.
Ogsaa Spanien synes nu at ændre sin Holdning overfor Tysklat~I. Tyskland
havde anmodet Spanien om at maatte købe 5o.ooo Muldyr til Transport i
Bjerglandskaber, men har faaet blankt Afslag.
Situationen omkring Finland er endnu ikke afklaret, men det oplyses, at
der atter føres Forhandlinger i Stockholm. Forhandlerne er denne Gang
Formanden og Generalsekretæren for de samvirkende finske Fagforeninger,
der staar i Forbindelse dels med de svenske Myndigheder og dels med Madame
Kollontay.

En københavnsk Politimand, som bor i Jenagade 1, Stuen, har mistet sin
Tjenestepistol. En Mand, der udgav sig for Betler, trængte ind og stak ham
en Pistol i Maven. Af frygt for sin Mands Liv kom Hustruen med Pistolen.

Forhandlingerne i Stockholm drejer sig, saavidt man kan forstaa, i første
Række om Finlands Levnedsmiddelforsyninger efter en Vaabenstilstand. Det
forlyder med Bestemthed i Stockholm, at Finland skal have Ladningerne af
fire nærmere bestemte Lejdeskibe. Disse Skibe skulde i første Række med
føre Levnedsmidler og Klæder til Finnerne.

En beruset tysk Soldat truede lo/3 Portvagten ved St. Kongensgade Politi
station med Pistol.
fortsættes

Af Betydning for Bedømmelsen af Finlands Holdning er, at Finland fuld
fortsættes

-
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stændig har standset Retransmission fra Tyskland af Udsendelse til de ty
ske Tropper i det høje Nord.
Tyskland forlanger, at Rumænien skal stille større Mængder Tonnage til Raa
dighed for Transporten af Forsyninger til Krim samt til Borttransport af
beslaglagt Gods og Materiel i Odessa. Dette Forlangende er allerede blevet
fremsat for nogen Tid siden, men Rumænien indtager en fuldkommen afventende
Holdning uden at afgive noget Svar.
Denne Holdning falder i Traad med de nye Meddelelser om, at Rumænien gerne
vilde have Fred med de Allierede.
Førerhovedkvarteret og den tyske Overkommando, der netop i disse Dage dif
ferentieres strengt ud fra hinanden i Omtale, er meget opbragt over Ru
rnænernes Politik, idet den medfører, at den allerede overbelastede, eensporede Jernbane til Odessa bliver udnyttet til Bristepunktet og begge
Steder forlanger man nu en Regeringsomdannelse i Bukarest. Der har fore
løbig været forhandlet med General Dimitrescu og Generalmajor Bragumiu om
at overtage Posten i Stadet for Antonescu.
Tyskernes sejrige Tilbagetog i Dnjeprbuen har haft til Følge, at Titusinder
af Rumænere og Bulgarere nu søger hjem. Medens der endnu ikke er truffet
nogen Foranstaltning for at beskæftige Rumænerne, har Bulgarien lovet de
hjemvendte Landsmænd Jord. Spørgsmaalet om at faa Jord til dem vil man lø
se paa den Maade, at man vil hjemsende Folketyskerne for saa at give de
hjemvendte de ledige Gaarde.
Det bulgarske Røde Kors er blevet trukket tilbage fra østfronten.
Den tyske Regering har udsendt en Forordning, der tillader Beslaglæggelse
af Privatpersoners Ejendom i en Udstrækning, man aldrig nogensinde før har
set, maaske med undtagelse af Rusland.
Hvis bomberamte Familier ikke har kunnet naa at faa reddet deres Ejendele
ud af deres ødelagte Huse inden en nærmere angivet kortvarrig Frist, vil
det hele blive beslaglagt af den tyske Stat som dennes retmæssige Ejendom.
Dette vil med andre Ord sige, at Familier, hvis Medlemmer blot bliver let
tere saaret under Bombeangrebene, mister alt, hvad de ejer og har, blot
fordi de skal forbindes og maaske gennemgaa et kortere Hospitalsophold.
Denne Forordning har vagt meget stor Harme i Tyskland, hvor man udtaler,
at den vil danne Indledning til en ny Socialisering.
Slut.
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Der advares indtrængende mod at give Radiofonien Navn og Adresse til
“Hilsener til Slægtninge i Amerika”. Navnene skal udsendes paa Kortbølge,
som ikke kan høres herhjemme, og ind imellem er det Planen at sende tysk
Propaganda
Politikens juridiske Medarbejder, LRS Heltberg, arresteredes i Gaar Aftes
af det tyske Sikkerhedspoliti.
Det tyske Politi foretog Lørdag Morgen en Række Anholdelser paa Randers
egnen, bl.a. den landskendte Indehaver af Hvidsten kgl. priviligerede
Kro, Marius Fu] og hans Søn, Niels Fiil; endvidere Kroejerens 17-aarige
Datter, Gerda Fiil og hans Datter Kirstine Sørensen samt dennes Mand,
Bryggeriarbejder Peter Sørensen. Tilbage i Kroen er derefter kun Fru Gud
run Fiil, der i Randersbladene meddeler, at Hvidsten Kro er lukket indtil
videre.
Endvidere anholdtes Mekaniker Johan Kjær Hansen, Hvidsten, Vognmand An
ders Venning Steensgaard, Raasted, Landmand Jens Stenz, Kondrup, og Dyr
læge Albert Iversen, Spentrup.
Lørdag Formiddag indtraf som kort omtalt en dramatisk Episode paa Højsko
lehjemmet i Randers, hvor mange Hundrede Landmænd var samlet til Møde. Om
Formiddagen havde to Mænd, der navngav sig som Ingeniørerne Andersen og
Jørgensen, København, indlogeret sig paa Hotellet, medbringende fire Kuf
ferter. Ved 11.45-Tiden indfandt en Gestapomand sig paa Hotellet og spurg
te efter Mændene, hvorefter han gik op paa deres Værelse. Det kom til et
heftigt Ordskifte inde paa Værelset, uden at man aner Grunden, men plud
selig kom den ene af Ingeniørerne, Jørgensen, styrtende ud af Værelset
med en Kuffert i Haanden, kastede Kufferten ned ad Hoteltrappen fra 2’
Sals Højde og løb bagefter. Gestapomanden, som forfulgte ham, affyrede to
skarpe Skud efter Flygtningen, dog uden at ramme. Jøregensen forsvandt i
Menneskemylderet paa Gaden uden at blive fanget, medens Andersen blev an
holdt af det tilkaldte tyske Politi. Det viste sig, at den ene Kuffert
var stopfyldt af “Broadway”-Cigaretter, hvorimod Politiet i Randers intet
kender til, hvad der var i de tre andre Kufferter, som Tyskerne beslaglagde tilligemed Cigaretterne.
Fabriken “Danar” i Randers, som er taget af Tyskerne, er blevet afspær
ret, og der er opsat store Skilte med Dødningehoveder og me Indskriften
om, at der er udlagt Minefelter.
Kriminalassistent Grunnet erMandag Aften løsladt, men Tirsdag atter an
holdt sammen med sin Hustru. Hans Nerver er efter Anholdelsen ikke gode.
Al Omtale af denne Sag bør ske med yderste Forsigtighed.
Den dræbte Stikker Kronby var direkte ansat i Dagmarhus. Han har tidlige
re været Politibetjent og vandt herostratisk Berømmelse i Politikorpset,
idet han Nytaarsaftén for 3 Aar siden brød ind i et Vinlager i Nærheden
af Radiofonien i Tordenskjoldsgade, hvor han havde Vagt. Her drak han sig
sammen med ën CB’er sanseløst beruset. Han blev dømt og afskediget og
traadte derefter i Tyskernes Tjeneste som dansk Gestapomand sammen med
den efter Linnets Kaffeaffære afskedigede Susstman Ment og enkelte lige
saa veikvalificerede danske Politifolk. Kronby havde flere Menneskeliv
paa Samvittigheden.
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Den tyske Musikdirektør, Max Baltz, Sigridsvej 1, St., Hellerup, der for
leden fik sine Ruder knust, var 10/3 ude for et Bombeattentat, idet en
primitiv, hjemmelavet Bombe eksploderede paa hans Trappegang. Skaden var
ubetydelig og stod ikke i Forhold til Braget. Baltz har boet her i Landet
siden 1906, men er forblevet tysk Undersaat. Hans Søn, der er 19 Aar, er
tysk Soldat, og selv har han været indkaldt som Vagtmand. Han er Nodeko
pist ved Radioen.
\/ Hos Tømmerfirmaet Nicolajsen & Nielsen i Sydhavnsgade i København blev
( der Natten til den 12/3 stukket Ild paa tre Steder. Brandvæsenet slukkede
Ilden; Sabotagevagterne affyrede i Nattens Løb Ca. 40 Skud, uden at det
ændrede Situationen væsentligt.
To Personer forsøgte Natten til den 12/3 at bryde ind i Universitetet
gennem Port A fra Frue Plads. En Natvægter opdagede dem, og de flygtede.
Dagmarhus har overfor det danske Politi erklæret, at man med den sidste
Tids Studenteraktioner har knust den illegale Organisation: Studenternes
Efterretningstjeneste. Det kan være af Interesse at notere, at Studenternes Efterretningstjenestes Blad ikke destomindre udkom regelmæssigt og
med ganske samme Udseende og Tone som sædvanlig. Bladet synes overalt at
være kommet de sædvanlige Modtagere i Hænde til sædvanlig Tid.
En af de djærveste danske Frihedskæmpere, stud. theol. Erik Bunck-Chri
stensen, er afgaaet ved Døden i en af Vestre Fængsels snævre Kældercel
ler. Han blev fanget af Gestapo i en Lejlighed paa Hjørnet af Raadmands
gade og Tagensvej sidste Mandag og haardt saaret af Skud i Maven og Skul
deren. Han paadrog sig Saarshock og en dobbeltsidig Lungebetændelse. Ty
skerne afviste dansk Lægehjælp til ham og lod ham ligge i Kældercellen,
kun tilset af tyske Læger, der ikke lod ham overføre til Sygeafdelingen.
Hans Forældre fik Lov at tage Afsked med ham nede i Cellen. Forsøg paa
Afhøring af ham gav negativt Resultat for Gestapo. Mandag døde han. Han
begraves Torsdag paa Vestre Kirkegaard. Biskop Fuglsang Damgaard taler
over ham
Biskoppen skulde inden længe have ordineret ham som Præst.
Bunck-Christensen vilde oprindelig have været Marineofficer, men sprang
fra og blev Teolog. Den stoute, rolige unge Mand var en glimrende Taler,
en Mand, der havde sine Meningers Mod fuldt ud. Han kunde være blevet Kai
Munks Arvtager i den danske Folkekirke.
Begravelsen overværes af Gestapo. I Omtale af Bundk bør al Henvisning til
hans Arbejde, antagelig ogsaa Udtrykket Frihedskæmper, undgaas af Hensyn
til den Række unge Studenter, som sidder arresteret i samme Sag.
-

Det. Kgl. Teater blev 12/3 atter truet med Bombeeksplosion, fordi man op
fører “det forbandede Jødestykke Porgy & Bess”
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Det tyske Feldpoliti dræbte i Gaar i Moldausgade paa Amager en Desertør.
Da han flygtede over et Brændeskur, skød 20 Mand ham. Man kastede en Sæk
over Liget og lod det ligge i Gaarden til Ejendommen et Par Timer.
Den danske Gestapomand, Bogtrykker Hammeken, forfulgte i Gaar i Rødovre,
hvor han i sin Tid havde sit Nazitrykkeri, en Dansker, mod hven han med
to Pistoler affyrede en Række Skud, dog uden at ramme. Manden flygtede
gennem en Kaffebar, mens den stadigt skydende Hammeken stoppede op inde
i Baren og kom i Krambolage med Gæsterne. Politiet blev tilkaldt, og den
dristige danske Politimand, Overbetjent Duelund, afvæbnede den rasende
Stikker, som affyrede flere Skud, der dog gik i Gulvet. Hammeken prote
sterede vildt og fik Dagmarhus alarmeret, hvorefter han blev “befriet”.
Gestapo afhentede senere Duelund og lod kort efter hele det Udryknings
hold, som havde været i Kaffebaren, afhente til Afhøring. Om egentlig Ar
restationer var der dog ikke Tale.
Hammeken idømtes i sin Tid tre Aars Tugthus for Ildspaasættelse i Synago
gen. Tyskerne befriede ham den 9.April, og han gik i Gestapos Tjeneste,
efter at han var blevet Løjtnant i Frikorpset. Han indlagde sig Fortjene
ste ved i Oktober at fange en Del Jøder og Fiskere. Senere er han gaaet
ind i det særlige Morderkorps, der dræber udpegede danske Statsborgere.
Hammeken maa regnes for en af de farligste Mænd i Dagmarhus. Mordsektio
nen har tidligere overdraget ham “store~Opgaver”.
Han erklærer, at Manden, han forfulgte i Rødovre, var en Sabotør.
For yderligere at fremme Arbejdet paa Befæstningsanlæggene i Vestjylland
har Tyskerne forhøjet den daglige Betaling for Bøndervognene, der kører
Grus og Ral til Arbejdsstederne, fra 50 til 60 Kroner. Man haaber derved
at faa endnu flere Gaardmænd til at stille deres Hestevogne til Raadighed
for dette Arbejde, som Kaj Munk saa voldsomt bebrejdede sine Sognebørn
under sin sidste Prædiken i Vedersø Kirke.
Tyskernes Bestræbelser i denne Retning er imidlertid blevet mødt med Modforholdsregler fra dansk Side. Et usædvanligt stort Antal Heste, som be
nyttedes til den Slags Transport er i den sidste Tid pludselig døde. Der
synes ikke at være Tvivl om, at Hestene er blevet forgivet. En ny Slags
Sabotage.
Situationen i Rumænien tilspidses mere og mere. Tyskerne ha~ opdaget, at
rumænske Tjenestemænd ikke forholder sig saa loyalt over for den nye eu
ropæiske Orden, som Berlin kunde ønske. Ved talrige Lejligheder har man
konstateret, at f.Eks. rumænske Jernbanefolk har forladt deres Poster paa
Tidspunkter, da det var allermest nødvendigt, at Transportvæsenet funge
rede effektivt.
S 1 u t.

Opmærksomheden henledes paa Kauffmanns Beretnina i sidste Nummer af Frit
Danmark. Eftertryk ønskeligt.
Hjemmelavede Brandbomber anrettede i Aftes nogen ødelæggelse hos Cigar—
handler H. K. Løndorff paa Normasvej.
Arresteret under Forsøg paa illegal Udrejse Natten mellem 12. og 13.
Marts: Kjeld Sjøberg og Jørgen Christensen.
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Arrestationen af LRS Heltberg, fra det dygtige Forsvar i flere store Sa
ger for Klageret og Landsret~ vakte i Gaar almindelig Forbløffelse i ju
ridiske Kredse i København. Dagmarhus har ikke givet nogen Antydning af
en Sigtelse.
Derudover knytter Interessen sig i indviede Kredse først og fremmest til
den fornyede Arrestation af Kriminalassistent Grunnet. Man mener, at en
anden Anholdt i den saakaldte Polaksag har afgivet en Tilstaaelse, som er
kompromitterende for Grunnet. Grunnets tidligere Overordnede i Afdelingen
for særlige Anliggender, Odmar, vendte hjem fra Sverige samme Dag, som
Grunnet paany blev arresteret. Der er ingen Tegn til, at Grunnet-Sagen
vil brede sig paa Politigaarden; foreløbig er den af rent udenlandsk Ka
rakter.
En dansk Gestapomand har været ved at gaa samme Vej som Kronby. 13/3 Kl.
16.30 ringede tre Mænd, der alle var bevæbnede, paa hos Fru Dora Frand
sen, Rosenørnsalle 63, St. De gennemsøgte Lejligheden for at finde Søn
nen, Viggo Gerhard Kieme, der er ansat i Dagmarhus. De afbrød Telefonled
ningen. Kieme var ikke hjemme. Der er gennem dansk Politi udsendt følgen
de Signalementer af de tre Mænd: Ca. 25 Aar, markeret Ansigt, middelhøj,
slank, iført brunlig Hat og mørk Overfrakke, Kontortype; 2) Ca. 20—22
Aar, nærmest lille, spinkel, lys Frakke~ 3) Ca. 20-25 Aar, over Middel,
noget kraftig, graameleret Frakke,
Sabotører har Natten til 13/3 sænket et Skib i Marstal Havn, en 134 BRT
Nybygning til Skibsreder Clausen, Svendborg. Skibet skulde afleveres 14/3.
Bundventilerne var aabnede. Det ligger nu paa Bunden af Havnen.
En tysk Soldat har paa Gaden i Tønder 11/3 skamslaaet Snedkersvend Marius
Louis Christensen, der bl.a. fik Næsen skamferet. Feldgendarmeriet afvi
ste Sagen, da den Overfaldne ikke kunde opgive Soldatens Navn...! Samme
Nat knuste berusede Tyskere Ruder i Tønder.
Paa Frederiksplads i Randers er en tysk Lastbil blevet en Del beskadiget
ved en mindre Bombeeksplosion.
Tyskerne har løsladt en Tjenerelev, Niels Petersen, Thisted, som for
svandt 26/12. Han har været en længere Tur i Tyskland og maa, intet for
tælle. Det oplyses, at han har siddet fast som
Vidne! Han~:skulle vidne
i en Sag mod en Kollega, Kaj Justesen, som sigtedes for at ~,i1le købe en
Pistol. Justesen skal i Tyskland have faaet 2 Aars Fængsel.
-

Gestapo har anholdt Hotelejer Anders Mikkelsen i Skelund ved Hadsund,
fordi han i et privat Selskab har udtalt sig nedsættende om Tyskerne. En
civil dansk Person, hvis Navn endnu ikke kendes, har meddelt dette til
Værnemagten.
To berusede Tyske Søfolk overfaldt 13/3 om Aftenen forbipasserende paa
Stortorv i Aarhus. De mishandlede to sagesløse Personer groft. Feldgen
darmeriet fik Søheltene udleveret.
I København har to berusede tyske Søfolk Natten til 14/3 stjaalet en Bud
cykle tilhørende Nationaltidende. De blev fanget af danske Politi og af
leveret i Kastellet.
fortsættes
-
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Følgende er anholdt i Kastrup, sigtet for Hjælp til illegal Udrejse: Fru
Laura Zanie Knudsen, gift m. Opsynsmanden paa Saltholm, hendes l6-aarige
Datter Stella og hendes 27—aarige Søn, Fisker Svend Aage Knudsen, samt
Landmand Georg Peter Zimling fra Holmegaarden paa Saltholm.

En Dom ved Retten i Salzburg oplyser, at Partiembedsmænd opnaar betydelig
større Levnedsmiddelrationer i vore Dages Tyskland. Den 36-aarige Adolf
Mitter var anklaget for at have udgivet sig for “Stützpunktleiter” over
for det stedlige Rationeringskontor, og som saadan fik han extra Ratione
ringskort udleveret til 80 andre Partifolk. Extrarationen spiste hans Fa
milie op.

Kommunelærer Peder Ulrich Lilletorp, Finsensv. 8, Fr.berg, menes Anholdt
af Gestapo.

Tabet af Kherson betyder en svær Hindring for Tyskerne i at sende Materi
el og Proviant til den indesluttede Garnison paa Krim. Angrebet paa Kon
vojen, hvor der iflg. Hærberetningen “ingen Tab var paa tysk Side”, men
hvor Tabene opgjordes til en Hurtigbaad og to Forsyningsskibe, vil nu med
langt større Kraft kunne gennemføres fra Flaade og Luftstøttepunktet
Kherson.
I tyske Kredse venter man, at der meget snart bliver indledet en Offensiv
mod Krim, formet som en Knibtangsbevægelse fra Kaukasus og fra Perekop
Tangen.

De to i Rapport fra Randers omtalte Ingeniører fra Højskolehotellet havde
indskrevet sig som Aage Zinkler Gjørdrik-Andersen, Nr. Søgade 33, IV,
Kbhvn (anholdt) og Rudolf Sørensen, Kongevej 165, Holte (flygtet).
T a g e A n d e r s e n, Politibetjent Nr. 1184, tjenestegørende paa
Station 3, Bopæl: Bremensgade 15, I.tv., er en meget farlig Nand, som bør
være kendt i videst muligt Omfang. Han er Stikker for Tyskerne, og han
har sin Gang hos Schalburgkorpset i Frimurerlogen paa Blegdamsvej, hvor
han af Kolleger er set gaa ind. Han angiver overfor yngre Kolleger at væ
re engelskvenlig, hvorefter han angiver dem. Han har været Nazist i lange
Tider og tilsluttet Partiet.
I tyske Kredse paa Balkan hersker der for Tiden nogen Uro, idet en Del
tyske Agenter i Rumænien er sporløst forsvundet. Ethvert Efterforsknings
arbejde, som Tyskerne har sat i Gang, har hidtil været resultatløst, og
Begivenheden tages som et yderligere Tegn paa Gæringen i Balkanlandene.
Tyskerne har samtidig opdaget, at Rumænernes Holdning overfor engelske A—
genter, som er blevet sendt ned med Faldskærm, er anderledes end den, man
udviser overfor Tyskerne. 3 engelske Faldskærmsagenter, som blev sendt
ned over Rumænien ved Nytaarstid, har nemlig faaet diplomatiske Rettighe
der af den rumænske Regering, saaledes at de har undgaaet Internering.
Dette stemmer naturligvis ikke Tyskerne blidere overfor Tilfældet med de
res egne forsvundne Agenter.
Den russiske Diplomat, Starneschev, er udset til Posten som Udenrigskom—
missær for Sammenslutningen af Sovjetrepublikker under den nye udenrigs
politiske Orden, som Stalin har indført. Udnævnelsen vækker betydelig Op
mærksomhed i Betragtning af, at Starneschev tidligere har været Diplomat
baade i Rumænien og Bulgarien, og er Ekspert i Balkanspørgsmaal.

III.

4

Man nærer iøvrigt meget stor Betænkelighed ved Udviklingen paa Sydfronten,
hvor der “faktisk ikke er noget Stop eller Hindring mere. Store Afdelin
ger afsnøres af de hastigt fremtrængende Russere. Det meddeles, at de ty
ske Tropper savner Panserafdelinger, Artilleri, Luftværnsartilleri samt
mange Steder endog Ammunition. Dette skyldes i første Række daarlige For
bindelseslinjer med Baglandet, men ogsaa de heftige Luftangreb mod de ty
ske Ammunitionsproduktionscentrer.
For at lette Myndighedernes Arbejde, er det bestemt, at man i Tyskland
kan faa indført Personer som døde efter Luftangreb i de officielle Proto
koller ved et Udsagn fra en Læge eller en troværdig Person. Der har været
meget store Betænkeligheder ved at gennemføre denne Forordning, idet man
frygtede, at det vilde give Anledning til, at Folk flygtede efter at have
erklæret sig for “døde”. Berlins Politi mener, at der allerede fra Berlin
er flygtet 30.000 saadanne “Døde” bort for nu at leve i bedste Velgaaende
andre Steder paa falske Papirer idet de unddrager sig deres Pligter over
for Fol kefæl 1 esskabet.
S i u t.

Det meddeles, at den russiske Regerings Svar paa Finlands Forslag har væ
ret et Afslag paa at modificere Betingelserne. Man venter, at Krisen om
kring Finland vil være paa sit højeste i Løbet af 4—5 Dage, idet der fra
russisk Side skal være stillet en Frist til Antagelse af Vaabenstilstands
betingelserne.
I den nærmeste Fremtid bliver der udsendt ~ Mill. Billeder af den tyske
Gestapochef og Indenrigsminister, Himmler. Billedet skal ophænges alle de
Steder, hvor Hitlers Billede allerede hænger, og det skal behandles med
den samme Ærefrygt, som tidligere alene er blevet Førerens Billede til
Del. Man regner dette for at være Forløberen for Udnævnelsen af Himmler
til Hitlers Stedfortræder og Efterfølger.
Situationen paa Balkan skaber betydelig Ængstelse i Berlin. Det meddeles,
at samtlige Forsikringsselskaber nu har nægtet at tegne Forsikringerpaa
Transporter til Balkan længere end til Stationen Zemling ved Be,igrad.
fortsættes
-
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Uddrag af en københavnsk Politirapoort: Kl. Ca. 22oo har Jernbaneposterne
hørt ret livlig Skydning fra Ingeniøtkasernen; Posterne skønnede, at der
holdtes Fest paa Kasernen
2 Underofficer kom Lørdag 11/3 i Klammeri med Civilpersoner i Haderslev.
De paastod, at to Mænd havde spyttet efter dem. Den ene Civile blev slaaet
ned, hvorefter en tililende Mand slog den ene tyske Underofficer ned.
Mængden fjernede den bevistløse Mand (Danskeren) og Tyskerne har ikke kun
net finde ham. Politiet har nægtet at afhøre Byens Læger om, hvorvidt de
har behandlet en saaret Mand, og en tysk Undersøgelse har været negativ.
2 hejmmelavede Bomber eksploderede 11/3 i 2 Butiker i Rønne
hos Købmand
Henning Jensen i Nørregade og Dorothe Espersen paa Lilletorv. Der skete en
Del Skade. I Skive knustet 13/3 en Rude hos Skræddermester Nielsen, Tinggade 17. Haner tyskvenlig og har Smugkro for tyske Soldater.
-

Fabrikant Folmer Hansen, Horsens har modtaget en Krans og et Brev med et
Dødningehoved og Inskriptionen: Ned med Stalin og Bolsjevismen. Leve Na
zismen. Til hans Fabrik sendtes samtidig et Brev med et Dødningehoved og
Indskriften: Væk med de syge Har De røde Hunde eller engelsk Syge? Ud med
Rakket. Væk med Stalin, op med Nazismen. Med SS for Sejren~
13/3 slyngedes en Sten gennem Glasruden ~til en Bygning, tilhørende Orga
nisation Todt i Holstebro. Den ramte en Mand i Hovedet, saa han fik en
Bule.
Fredericiapolitiet har 13/3 anholdt Smedesvend Harald Emil Andersen, der
paa en Kaffebar truede Folk med en lille Pistol, han skulde sælge for en
tysk Soldat. Han maatte have, hvad han fik over bo Kr. for den.
Politiet i Viborg anholdt 14/3 ved Midnatstid en sansebøst beruset Marine
vægter fra Skive, Agner Lykke Sørensen. Han standsede Folk paa Gaden og af
krævede dem Legitimations~ort. Stod de ikke stille straks, truede han med
at skyde. Han erklærede i Forhøret, at de højeste tyske Myndigheder havde
givet ham Ordre til at afkræve alle, som færdedes indenfor Spærreomraadet
ved Havnen.Legitimationskort og eventuelt anholde Folk. Man gjorde ham op
rnærksom paa, at der ikke findes nogen Havn i Viborg, men han fastholdt, at
de højeste tyske Myndeigheder havde udstedt en saadan Ordre.,
Skønt Manden jo meget vel kan have Ret, blev han sat i Deten~ionen.
Den tyskvenlige Malermester Dufour, Aaboulevarden 18, København, har bedt
om Politiets Assistance, da han føler sig truet.
En tysk Soldat slog den 14/3 ved Midnatstid en Københavner, Alfred Frede
rik Hansen, ned med Pistolkolbe paa Nørrevold.
En Overbetjent, der gør tjeneste i den dansk-tysle Ordenskommando
Tje
nesten er fra dansk Side tvungen
er Natten til 14/3 to Gange telefonisk
blevet truet paa Livet.
-

-

Afvæbning af Sabotagevagterne paa østre Gasværk omtales i Dagspressen. Man
venter i indviede Kredse, at det forbløffende store Tal paa bundne og af
væbnede Vagter vil medføre Reaktion fra tysk Side, muligvis å laAAbenraa
sagen.
fortsættes
-
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II.

I Forbindelse med Aktionen mod Studenternes Efterretningstjeneste har Ge
stapo i en Lejlighed i Borups Alle 214 hos Poul Christensen, Fr.borggade
3], der er arresteret, beslaglagt bo Sider af et nyt Oplag af Bogen “Den
usynlige Front”.
En Landmand paa Aalborgegnen er blevet arresteret efter Angivelse af en
Dansker. Han havde, da en Kreaturbil passerede en Afdeling tyske Soldater,
set en af Køerne forrette et Ærinde i Hovedet paa Soldaterne og dertil be
mærket: “Tænk, at Kreaturer har saa megen Forstand”.

INFORMATION

)<

18.3.1944

Torsdag Aften ved 21-Tiden blev der kastet en formentlig hjemmelavet brabd
bombe ind i Kælderen i Chefredaktør Poul Graaes Villa,Grøndalsvej l3,Frb.
Fruen og Børnene var alene hjeme,og de saa hverken Gerningsmændene eller
hørte noget til dem.Fruen skubbede Bomben ud i Haven,og Brandvæsenet fik
hurtigt Ilden slukket.Pigeværelset led nogen Skade.
Kort efter blev der kastet en lignende Brandbombe ind til Assistent,Frk.
Astrid Due,Finsensvej loB,St.Hun turde ikke kaste Bomben ud,og da Sprøj
terne ankom var Bomben brændt ned gennem Gulvet.Størstedelen af Møblerne
i Værelset blev ødelagt.Man har intet Spor i nogen af Sagerne.

De Vognmænd tjener nu 7oo Kr. om Dagen ved Kørsel for Værnemagten (Grus).
For hver kørt 7 km faar de Kvittering for b. Chaufførerne faar lo% af den
ulovlige Fortjeneste og holder 6oo Kr. om Ugen. Gummisliddet er meget stort,
Men naar Gummiet springer, udfærdiges der Erklæringer om, at Vognmanden
kører Tørv eller Brunkul. Tyskerne holder deres egne Vogne tilbage for at
spare Benzin og benytter næsten udelukkende danske Generatorvogne.

Natten mellem Torsdag og Fredag forsøgte Revolvermænd at trænge ind paa
Terrænet ved Statsbanernes Centraiværksteder.Vagtfolkene skød,og under en
Skudveksling trak Angriberne sig tilbage.Ingen blev saaret.Ogsaa i Valby
mente Vagterne paa et par Fabrikker at have haft mystisk Besøg,men intet
skete.

Byraadet i Frederikshavn har faaet Ordre til at indrette et Bordel for de~
russiske Tropper i Byen. Der er ankommet 7 russiske og franske Piger til
den 8oo Mand store Styrke.

Forskellige Steder i Byen anbragtes i Gaar Løbesedler fra de illegale Bla
de med Opfordring til at læse om nærmere angivne Sager i Bladene.”Læs Sand
heden her “ hed det i Løbesedlerne.

Arbejderne paa B. & W. strejkede 15/3 som Protestmod, at en Bombemælding
blev hemmeligholdt af Ledelsen. De kræver et Faretillæg paa 40 øre i Timen.
Tyskerne har paa Orlogsværftet (Howaltswerke) forhøjet Lønningerne med 75%
og dette volder B. & W. store Vanskeligheder.

Fire unge Mennesker blev om Aftenen den 25.Marts anholdt paa østre Elektri
citets Grund.Opdagelsespolitiet behandleT Sagen.

I Forbindelse med den tidligere omtalte Aktion mod Legetøjsflyvemaskiner
kan nævnes, at Legetojsfabrikant Sigumfeldt, København, har tilbragt 16
Dage i Vestre uden at blive afhørt. I hans Virksomhed beslaglagde Tyskerne
Ca. lo.ooo Legetøjsflyvemaskiner af tysk og allieret Model. Kun danske Fly
vemaskiner fik Lov at blive tilbage.
Slut.

En af Randers Bys mest kendte Forretningsfolk,Juniorchefen i det Landskend
te Jernfiniia S.S.Sørensen A/S,har nedlagt sit Hverv som tysk Konsul i Ran
ders.Motiveringen er ukendt,men det forlyder,at Horther Sørensens Venner
bebrejdede ham,at han fremdeles var tysk Konsul.
Ved godt 21-Tiden 15/3 expboderede en Bombe i Grand Hotels Køkken i Hobro.
En Køkkenpige blev alvorligt forskaaret ag Glassplinter,og maatte bringes
paa Sygehuset.Hotellets Ruder og i omliggende Huse sprængtes.Der er deref
ter blevet erklæret Spærretid i Hobro fra Kl.2o til 5 for Resten af Marts
Maaned.
De tyske Troppers Kvalitet i Jylland lader meget tilbage at ønske.Paa Hel
dengedenktag holdtes store Parader,hvor virkelig l.Klasses Tropper blev
vist frem med Musik i Spidsen og stram Parademarsch.Men de udgør kun Ca.
2o% af den samlede Belægning i Jylland.De polske og russiske~Lejetropper
er meget upaalidelige.Naar de er paa Vagt,er deres Vaaben ta~get fra dem,
bl.a.fordi de sælger løs af dem og alt muligt andet til Befolkningen.De er
kun gaaet med Tyskerne for at faa Mad.Overfald fra Lejetroppernes Side paa
Danskere og Slagsmaal imellem dem indbyrdes,og mellem dem og Tyskerne hø
rer til Dagens Orden.De er klumpet sammen i Barakker,der ligger fjernt fra
de tyske Kommandanturer,der som Regel ligger op ad en eller anden Kirke.
Lejesoldaternes Drukkenskab er rent utrolig.For Tobak tiltusker de sig
Haarsprit,som de blander med Saltvand og drikker,hvorefter de bliver alvor
ligt syge og faar Bersærkergang.De gaar i Fiskernes Hyttefade og stjæler
den raa Fisk,som de spiser raa.
Sent Torsdag Eftermiddag erfarede man i veborienterede diplomatiske Kredse
i København,at Kong Gustav havde interveneret i den finske Vaabentilstands
krise.Først senere paa Aftenen bekræftedes dette af den svenske Radio,der
oplyste,at ogsaa den svenske Regering havde rettet en indtrængende Anmod
ning til Finland om at slutte Fred.
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Kong Gustav har sendt Marskal Mannerhein et Budskab,hvori Kongen oplyser,
at det fra svensk Side var lykkedes at faa ændret de russiske Vaabenstil
standsbetingelser paa to meget væsentlige Punkter.
l)Sovjetrusland forlanger ikke længere,at Finland skal afstaa Petsamo
2)Sovjet insisterer af Hensyn til Finlands tidligere Vaabenbroderskab
med Tyskland ikke længere paa,at Finland selv skal foretage en In
ternering af de tyske Soldater.Derimod vil man anse det for givet,
at Finland umiddelbart efter en Vaabenstilstand vil drage sine Trop
per bort fra det Territorium,der er besat af General Dietl~ Tropper.
(Meget tyder paa,at dette allerede er ved at foregaa,idet der for Ti
den er omfattende Troppebevægelser i Nordfinland.)
I sit Budskab til Marskal Mannerheim meddelte Kong Gustav,at dette var de
absolut bedste Betingelser,der kunde opnaas for Finland,og Kongen raadede
Finland paa det indstændigste til at antage dem.
Den tyske Gesandt i Helsingfors,v.BlUcher,udfolder en meget kraftig Aktivi
tet i disse Dage og presser meget stærkt paa hos Udenrigsminister Ramsay
for at faa denne til at udsende en Erklæring,hvori Finland giver Tyskland
Forsikring om,at det har afbrudt alle Forhandlinger med Rusland.Finland er
uden Tvivl ude for et meget stærkt Tryk i disse Dage.Dem norske Regering i
London har meddelt,at Finland ikke maa kunne paaregne Deltagelse i det Nor
diske Arbejde efter Krigen,hvis det ikke slutter Fred nu,og I~merika,hvor
Roosevelt allerede har fremsat en Advarsel ,paatænker at bryde den diploma
tiske Forbindelse med Finland,en Forbindelse,som Finland under hele Krigen
har tillagt den allerstørste Betydning.
Det er heller ikke uden Interesse,at den amerikanske Presse i ledende Ar
tikler har søgt at faa Rusland til at modificere sine Betingelser paa net
op de to Punkter,hvorom der tales ovenstaaende. “New York Herald Tribune”
skrev,at man ikke kunde yde Finland daarligere Betingelser end efter Vin
terkrigen med Hensyn til dets Territorium og Integritet.
S L U T.

I Kasino i Aarhus anholdtes forleden S.S.Sturmbannmann Allan Jørgensen og
Marinevægter Preben Jørgensen af det tyske Feltpoliti. De to Herrer havde
overfaldet en tysk Offocer og en Tolk ved Gastapo.
Hotelejer Anders Peter Mikkelsen, der den ll.Marts blev anholdt for for
nærmelige Udtalelser om Værnemagten er blevet løsladt uden at have været
afhørt og med den Besked, “at det nærmest var en Fejltagelse”.
Den l6.Marts var der Strejke hos B. & W., fordi man havde tilbageholdt en
Meddelelse om Telefonbombe, saa Arbejderne ikke fik det at vide.
17.Marts var der en Fantasibombe paa Radiohuset.
I Assens er Motoren til Fyns Stenværk sprængt i Luften. Værket leverer Sten
til Entreprenører, der arbejder for Værnernagten.
Paa Fortovet foran Manufakturhandler Henning Bahnson, Magasin du Nord, Kø
gevej 7o, Taastrup, eksploderede Lørdag Aften en Bombe. Kun et Hul i en Vin
duesrude. Bahnson er nazistisk indstillet.
Rødvig Havn er for Tiden temmelig usikker. Den har jævnlig Besøg af civile
Gestapofol k.
Restauratør Christensen “Orient-Bar”, er aktiv Nazist og Ven med den beryg
tede Milton Petersen, “Axelborg-Bodega”.
Ove Høegh, Søn af Lakridsfabrikant Høegh, er lige vendt hjem efter et 2aarigt Eventyr som Frikorpsmand. Han er tidligere KU’er, men ekskluderet
p.Gr. af Gadespetakler, er stadig Nazist og nu midt i Sæsonen indmeldt paa
Købmandsskol en.
En Vandreudstilling “Unser Heer”, der for Tiden føres rundt i Tyskland,
synes at være et af Englændernes fornæmste Maal for Bomberne. Ikke mindre
end 5 Gange er den blevet delvis ødelagt ved Luftangrebene, sidst i Augs
burg og Wien.
Tyskernes Forsøg paa at danne ny Regering i Rumænien synes at falde uhel
digt ud. Man har henvendt sig til Dimitrescu, som har talt med en række
Personligheder, men faaet Afslag. Det mest sensationelle kom~ier fra den
nuvlrende Trafikminister Constantinscu, som Tyskerne ansaa ~r den mest
tyskervenlige efter Dimitrescu selv. Han har uden ringeste Begrundelse
meddelt, at han ikke vilde medvirke ved Dannelsen af en ny og mere tysk
lydig Regering.
Der er givet Ordre til, at Tyske Officerer i besatte Lande ikke længere
maa afgive skriftlige for disse Lande ubehagelige Ordrer længere. Grunden
er, at Officerer som tidligere har afgivet saadanne Ordrer, har faaet deres
Navna opført paa Lister i London over Personer, som senere skal straffes
for folkeretsstridige Overgreb.
Tyskerne er nu ved at indlede en Forsoningspolitik overfor •Arbejderne i
Protektorater og Generalgouvernementet. Der vil nu ske en Ændring paa 3
vigtige Punkter: 1) Udlevering af gratis Arbejdstøj uden Kuponer. 2) Vejen
til Arbejdsstedet medregnes i Arbejdstiden. 3) Arbejderne skal hver Dag i
Arbejdsstedets Kantine have gratis varm Mad uden at afgive Ernæringsmærker.
fortsættes
-
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INFORMATION 23/3. 1944.

Nyordningen skyldes ønsket om at faa udført det mest mulige Arbejde nu,
hvor store Dele af Rustningsindustrien p.Gr.a. Luftangrebene maa henlægges
til disse Egne.

Paa Grundlag af Oplysninger, fremsat i uvederhæftig Form i Fædrelandet,
hvis Kilde er Politikommissær Sillemann, skred Gestapo i Gaar ind overfor
Søpolitiet i København. Man besatte Hovedkvarteret paa Grønlandske Han
dels Plads i Gaar Formiddag og beslaglagde efter en Husundersøgelse alle
Søpolitiets Baade. Politiet nedlagde derefter Arbejdet i Havnen. Der for
handles, men der er ikke meget Haab om, at Baadene genudleveres. Aktionen
er saa meget mere bemærkelsesværdig, som Gestapo og det tyske Ordenspoli
ti netop i denne Tid forsøget en Tilnærmelse til dansk Politi ved direkte
Forhandling med Politidirektør Stamm og Dahl Jensen, som har været kaldt
til Dagmarhus. Tyskerne vil have en Forsikring om, at Politiet vil staa
Skulder ved Skulder med det tyske Politi i Tilfælde af Uroligheder under
en Invasion. En saadan Forsikring faar man næppe Politiet har henvist
til, at den Befuldmægtigede maa drøfte Spørgsmaalet med Dr. Best, man har
benyttet Lejligheden til at spørge, hvorfor Politiet ikke kan faa svære
Vaaben, naar Schalburgkorpset dog kan faa. Tyskerne stiller sig velvilli
ge, men hævder, at den danske Hærs Vaaben ikke mere eksisterer her i Lan
det. Politiet har samtidig gjort opmærksom paa, at det under ingen Om
stændigheder vil have noget at gøre med Schalburgkorpset paa Grund af
dets Opførsel og Sammensætning. Fra tysk Side hævder man, at Korpset har
militære Opgaver her i Landet. Det kan kun forstaas saaledes, at man vil
sætte det i den danske Hærs Uniformer imod en Invasionshær, hvorimod man
ønsker, at Politiet skal opretholde RoeR bag en eventuel Front.

Kun den ene af de 3 Banelinjer fra Rumænien ud til Sydfronten er nu brugbar, de 2 andre er ødelagt ved Russernes Luftangreb. Dette giver meget st
ore Vanskeligheder for de tyske Troppers Tilbagemarsch, og der er paa alle
Veje mod Rumænien meget stærk Panik. Tyskerne klager over, at de rumænske
Myndigheder ikke har Kontrol over Befolkningen, hvorfor Tyskerne maa gøre
Brug af Skydevaaben for at bane sig Tilbagevej. Russerne staar nu kun 35o
km fra Oliefelterne ved Ploesti.
I de store tyske Byer klæber Befolkningen Strimler med Skridtsteder op paa
Husmurene, idet ved et Tilfælde et Hus med et saadant Skriftsted var forblevet uskadt under et Luftangreb. Myndighederne vil gribe meget kraftigt
ind overfor dette HUvæsenhi.
Slut.

Sagen om Attentatforsøget mod LRS Hjermind er nu endt som Farce, idet Ty
skerne højtideligt har takket H., fordi han har været med til at fange en
desperat Desertør Man forklarer, at han sikkert har villet laane Penge
af H. Han vil nu blive straffet ved Krigsret
i Leipzig~ De Politifolk,
som anholdt “Desertøren”, bemærkede, spredt paa Nikolaj Plads, en halv
Snes Gestapofolk, som de kendte af Udseende. Før en Udrykningsafdeling
havde besat Pladsen, turde man derfor ikke føre den anholdte bort. Ty
skerne henvendte sig paa Politigaarden, uden at der var sket nogen dansk
Henvendelse om Sagen. De kendte paa det Tidspunkt “Desertøren”s Navn, d.
~v.s. det tilfældige Navn, hans Papirer viste. Gestapofolkenes Tilstedevæ
relse paa Pladsen under Mordforsøget forklares fra tysk Side med, at man
havde sporet Desertøren til Pladsen, men ikke var klar over hvilket Hus
han var gaaet ind i
-

Tyskerne har dræbt Fisker Ejnar Larsen, Hundested, ombord i Kutter Brit
ta, der for Tiden fisker fra Esbjerg. Kutteren lagde sig l8/~ efter Ordre
paa Siden af en tysk Forpostbaad, da det er forbudt at sejle ind til Es
bjerg efter Mørkets Frembrud. Pludselig affyredes et Skud, og Larsen saa
redes dødeligt i Hovedet. Med 2 tyske Soldater ombord gik Britta i Havn,
men Larsens Liv stod ikke til at redde.
Den 22/3 anrettedes ved Sabotagebrand i Hesselbergs Maskinsnedkeri i
Næstved en Del Skade paa Inventar til tyske Barakker.
En tysk Soldat har truet Manufakturhandler Herbert Nielsen, Bruunsgade,
Aarhus, paa Livet, fordi han nægtede at tage en solgt Flaske Parfume til
bage.
Schalburgfolkene paa A.F.Kriegersvej, skyder stadigvæk hver Aften. Natten
til d. 22. havde de for første Gang i lange Tider en virkelig Grund, idet
der blev skudt paa Vagtposterne. Ingen ramtes, saavidt man ved.
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Der advares indtrængende mod at give vigtige Oplysninger i indenlandsk
Post. Tyskerne er begyndt at tage Stikprøver af Posten, bl.a. om Bord paa
Storebæltsfærgen, hvor det kan gøres, uden at Brevene forsinkes. De luk
kes meget klodset igen, enten med Lim eller ved Papirstrimler, saaledes
at alle kan se, at Brevene har været aabnet. Man interesserer sig tilsy
neladende mest for mystisk udseende Breve, bl.a. for Breve uden Afsender
adresse bagpaa.
Paa Ranum Statsseminarium har Gestapo anholdt Eleverne: H.P.Petersen,
Aalborg, Enggaard, Thisted og Bisgaard, Aalborg, og forgæves eftersøgt
en Elev ved Navn Woldby. Som Protest har Forstander Schmidt lukket Semi
nariet, sendt Eleverne hjem og meddelt, at han ikke agter at genaabne,
før Arbejdsfreden er ham sikret.
Overbetjent Duelund er løsladt, men Gestapo har klaget over ham til Rigs
politiet. Det er utilstedeligt, at han har anholdt Mordbrænderen Hamme
ken, fordi han skød løs paa Folk i en Kaffebar. Thi Hammekentilhører Ge
stapo.
Hvis de Sabotører, som Angreb Arresten i Aalborg, havde ventet een Time
med at bryde ind, havde de kun mødt to tyske Vagtposter og ikke ti.
Sagen imod Arkitekt Svend Jørgensen, Ringsted, griber om sig og har med
ført ialt 12 Arrestationer i Byen. Kun to af de Anholdte sidder endnu,
Snedker Christoffersen og Assistent S.E.Jørgensen; de er ført til Køben
havn.
“Niels Juel” er blevet ramt af en engelsk Bombe under Luftangreb paa
Kiel. Den skal nu for 2’ Gang være sunket. Ogsaa “Peder Skrani” er stærkt
beskadiget.
Fru Overlæge Næraa, Hjørring, er flygtet fra Gestapo efter to Mdr.’s Op
hold i Arresten i Aalborg. Hun undveg fra en Lysklinik, hvor hun fik Be
handling sammen med den arresterede Koncertsangerinde Elsa la France, som
ikke slap bort. Fru Næraa flygtede gennem Vinduet til et Toilet, og Ty
skerne er uden Spor.
Souschefen for Sikkerhedspolitiet i Aalborg, Overbtj. Hakon Lauritzen har
i 2 Uger været forsvundet sammen med sin Hustru. Ogsaa den kendte Gymnast
Chr. Mølbach, Aalborg, er nu forsvundet. Han eftersøges af Gestapo.
S i u t.

INFORMATION

25/3. 1944

I

Den berygtede Kørerlærer Olsen lod sig forleden hylde paa sin Fødselsdag.
Da det ikke var lykkedes ham at faa Gæster til at komme paa normal Vis,
indbød han i Dansk Kørerlærerunions Navn til et Aarsmøde med paafølgende
Middag i Ingeniørhuset.
Gestapo har løsladt Fru Læge Geissler, der i Aalborg sad som Gidsel for
sin Mand, der er forsvundet. Efter tre Ugers Ophold i Arresten har Fru
Geissler faaet Lov til at vende hjem til sine fire Børn.
Gestapo har anholdt Direktør Schnedler Sørensen. Holck Winterfeldtsalle
11. Det kom under Anholdelsen til Konflikt med dansk Politi, som Direktø
ren havde tilkaldt, fordi Danskerne nægtede at bryde Villaens Dør op for
Tyskerne. De danske Betjente blev truet med Anholdelse.
To unge Danske blev for kort Tid siden anholdt i Stockholm, sigtet for
at have stjaalet en Bil fra den tyske Legation. De vilde køre til Malmø
i den. Den ene af dem er nu idømt 3 Maaneders Fængsel
betinget
og
han er straks sat paa fri Fod. Den anden sidder endnu, idet Sigtelsen imod ham ogsaa omfatter Spionage.
-

-,

Tre Gestapomænd henvendte sig i Gaar til Folketingsmand Ole Bjørn Kraft,
som tilkaldte det danske Politi, før han aabnede sin Entredør. De tre
Mænd erklærede, at de ønskede at afhøre Kraft, der erklærede sig villig,
hvis det danske Politi maatte overvære Afhøringen. Det nægtede Tyskerne.
Efter yderligere Forhandling gik Kraft ind paa at lade sig afhøre uden
dansk Bistand, men nu ønskede Tyskerne pludselig ikke nogen Afhøring. De
gik igen uden at give nærmere Forklaring.
Den unge Nord, som i Aftes blev saaret i Halsen, var meget aktiv KU’er.
I Anledning af Attentatet paa Sigurd Thomsen, er samtlige københavnske
Bladredaktioner fremtidig under civil og uniformeretPolitis Beskyttelse,
og Folk, som passerer Bladbygninger, risikerer Visitation. Dette er For
klaringen paa Arrestationen af fire Mand i Pilestræde i Aftes
Arresta
tioner, som intet har med Anslag mod Berlingske Tidende at gøre. Der fo
religger en Misforstaaelse, som forhaabentlig snart bliver opklaret.
-

I Frederiksberg Svømmehal er arresteret en ung Mand, Dæknavn~”Mads”. Han
sigtes for Vaabentyveri og illegal Virksomhed iøvrigt.
(Strengt fortroligt: Manden er nylig ankommet fra Sverige. Han har været
temmelig aabenmundet forskellige Steder, og der maa regnes med, at han
taler over sig.)
Der er nogen Mulighed for Benaadning af Ove Toft Hansen, Børge Jørgensen
og Willy Mørch Jensen fra Bogense, der er dødsdømt ved Krigsretten i 0dense.
Det henstilles indtrængende, at Planer om Oprettelsen af en Koncentra
tionsiejr ved Padborg til Anbringelse af de i Tyskland internerede Kommu
nister etc. ikke gøres til Genstand for Omtale under nogen Form, da det
kan skade de nyttige Planers Gennemførelse.
-
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Tyskerne har 22/3. paa Politigaarden arresteret en Politimand ved Navn
Jørgensen, kaldet Per Ovesen (Olesen?). Anholdelsen menes at staa i For
bindelse med Thormod Larsen-Sagen fra Helsingør.

Paa den jyske Side af Lillebæltsbroen er Brovejen nu mineret.

I Odsherred har Tyskerne konfiskeret 78 Tdr. Land til Anlæg af en Flyve
plads. Det meste af Jorden er taget fra Ejendommen Vestergaarden. Arbej
det ventes paabegyndt snarest.

Gestapo har arresteret Ove Kaj Munch, Ratsachsvej 1, Bestyrer af Radioforretningen Istedgade 87, og af sin forsvundne Broder Carls Forretning,
Stjerneradio i Istedgade. Først efter en halv Snes Dages Forløb fik dan
ske Myndigheder Nys om denne Arrestation. Ove Munch var arresteret i 2
Maaneder i Efteraaret. Han sigtes for Forbindelse med Frie Danske.

Det tyske Politi har i Holbæk arresteret den 2O-aarige Leif Andersen og
de~t jævnaldrende Svend Aage Nielsen. De sigtes for at have villet købe
Pistoler af tyske Soldater.

Den berygtede Nazist, Nationalsocialistens tidligere Redaktør, Erling
Hallas, er faldet paa østfrontens nordlige Afsnit (Leningrad) sammen med
en Række andre Frikorpsfolk, deriblandt Manthey Wagner junior.

Det “Dansk Sabotageværn”-Møde, som den 2. Marts blev aflyst, fordi der
kun var solgt 65 Biletter til Aarhushallen, afholdtes 24/3. i Haandvær—
kerforeningens store Sal. Krenchel talte i Stedet for Aksel Høyer. Til
slutningen var minimal.

Gestapo har i Middelfart anholdt Fodermester Johannes Ejner Larsen og Bud
Harry Edvard Jensen. De sigtes for at have fotograferet ved Lillebælts
broen.

Under Leg med en ilanddreven Genstand paa Størrelse med en Flaske er en
2l-aarig Arbejder Anker Søborg blevet livsfarligt saaret paa Stranden Syd
for Blokhus. En Kammerat, den 27-aarige Jens Andersen, som vilde advare
Søborg blev ogsaa haardt saaret ved Eksplosionen.

Fisker Ejnar Hansen, Raageleje er anholdt, sigtet for illegal Virksomhed.
Den unge Mand, som blev anholdt paa Hotel Leidersdorff i Hillerød efter
et Bryllupsselskab, var Tegner Erik Blegvad, Borgmester Jensens Alle 8,
Kbh.

Under en ekstraordinær Forestilling for den tyske Værnemagt i Biografen
i Fjerritslev Tirsdag Aften opstod der Ild i Operatørrummet. Biografeje
ren og en Medhjælper blev en Del forbrændt. Tyskerne, saa saa Flammerne
paa det hvide Lærred, flygtede i Panik. Brandaarsagen er ukendt. Der ske
te saa megen Skade, at det vil vare længe, før der igen kan vises Film.

I Nyborg er anholdt Ekspeditrice Edith Caja Conradsen, som sigtes for
Medvirken til Uddeling af illegale Blade.

De tyske Divisioner i Danmark er i øjeblikket fordelt med een spredt over
Sjælland, Fyn og Sønderjylland og 6 i det øvrige Jylland.

Hos Fru Jermin, Tretommervej 43, Aarhus har Gestapo forgæves forsøgt at
anholde Overlæge Næraa, Hjørring, antagelig grundet hans Hustrus Flugt
fra Aalborg.

Befæstningsanlægene langs den jydske Vestkyst er, efter mange Sagkyndiges
Opfattelse, i bogstaveligste Forstand bygget paa Sand. De vil næppe kunne
staa for Skydning med større Kaliber Skyts.

Otto Hjalmar Viggo Rasmussen, Graasten er anholdt og ført til Vestre.

De russiske Hjælpetropper i Jylland er flyttet fra Thistedegnen op til
Skagen-Tversted-Aalbæk. I Aalbæk køber de i hver af Byens 2 Bagerbutiker
for Kr. 130,00 Konditorkager om Dagen.
Landsbyen Vandel er nu evakueret, fordi Tyskerne skal bygge Flyveplads.
Det ser ikke ud til, at Landsbyen skal nedrives. Man vil benytte Husene
til Administration. Det ser saa rart civilt ud. Det samme er sket i Rand
bøl. Arbejderne paa Flyvepladsen kommer i Biler helt fra Aarhusegnen i
Nord og fra Børkop i Syd. Nogle af dem starter Kl. 4 Morgen og er hjemme
Kl. 23. Ugeløn mellem 135 og 140 Kr.

I Aabenraa er anholdt Huskarl Joseph Lis paa Ansgar Klinikken, og i Ha
derslev Genovefa Slobodziuk og Josef Wojtozak.

I Holbæk er anholdt Kontorist Johan Ole Klein, sigtet for illegal Virk
somhed. Han er født i Norge.
Der er opstillet en meget kraftig Projektør paa Saltholm.
Særmelding London Radio 24/3.: Hilsen til Christian, Holger/Poul, Olaf
og Gustaf”.
Blytgen Petersen talte 24/3. om Frit Danmarks Offentliggørelse af Mini
ster Mohrs rystende Indberetninger fra Berlin omdanske Arbejderes Død
efter Tortur i tyske Opdragelseslejre. Det er en dansk Pligt at gøre Ar
bejderne bekendt med de Forhold, der venter dem i Tyskland
med alle til
Raadighed staaende Midler.
-

Pansertropperne i Viborg har under øvelse anrettet ikke ubetydelig Skade
i Haver etc, i Omegnen af Byen.
Ved Hirtshals er udlagt en ny Slags Miner, der stikker op over Jorden. De
ligner Flasker. Saavidt man ved, er de ikke benyttet før noget Sted.
-

fortsættes

-

Ca. 1 Million Jøder gaar nu deres Undergang i Møde i Ungarn.
Vekselerer Ewald, Langelinje, Odense, oplyser i Anledning af, at han i
bl.a. Studenternes Efterretningst.jeneste har været nævnt som Stikker, at
han ikke erMedlem af nogen politisk Forening. Han meldte sig for fire
fortsættes
-
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Aar siden ud af det konservative Folkeparti og hævder, at han ikke har
været Medlem af eller støttet noget andet politisk Parti eller Fraktion.
Manden tør ikke forlade sit Hus, som er under Politibeskyttelse
end ik
ke gaa ud i sin egen Have. Hvis der er gjort ham Uret, bør Meddelelsen
dementeres, og han selv beroliges. Han tror, han skal skydes.
-

Hvis den tyske Censur sætter et rødt Blyantskryds paa et Telegram, skal
det bringes fremtrædende og smukt i alle danske Blade.
Presseataché Schrøder har standset Forsendelsen af svenske Aviser til de
københavnske Dagbladsredaktører, som Hævn, fordi de svenske Aviser har
refereret fortrolige Samtaler mellem ham og Udenrigsministeriets Presse
bureau om de tvungne Artikler i den danske Presse. Det er nu næppe Redak
tørerne, som har udsendt de Referater
Herr Schrøder burde efterhaanden
være klar over, at hvor han færdes, har Væggene øren.
Slægten Dan har protesteret imod, at Navnet bruges som Signatur under ty—.
ske Artikler i danske Aviser. Tyskerne har afvist Klagen og erklæret, at
Forfatteren har brugt denne Signatur i mange Aar.
Tyskerne har forlangt, at de københavnske Biografer og Teatre ogsaa skal
avertere i Fædrelandet.
Et tysk Krav om, at Bladene skal Dr. Christensens antisemitiske Bog “Det
tredje Ting” er afvist. Antagelig xxxx udsendes nu Anmeldelser, som skal
offentliggøres.
Slut

27. Marts 1944.

Der udspilles i disse Nætter makabre Scener paa Bispebjerg Kirkegaard,
hvor Tyskerne aabner de store, tyske Fællesgrave for at fjerne Officers
kister, der overføres til Vestre Kirkegaard. Naar Gravearbejdet er forbi,
staar Rækker af de meniges Kister utildækkede.
I de sidste Dage er Troppetog efter Troppetog rullet sydpaa fra Jylland.
Tyskerne sender Tropperne til Balkan. I de sidste 8 Dage er fra Esbjerg
ekspederet 40 Militærtog sydpaa, fra Varde og Ribe et lignende Antal. Der
har ikke længe været saa faa tyske Tropper i Jylland som i øjeblikket. I
Stedet for de afsendte Troppekontingenter, er der kommet nye, men færre
Tropper, hovedsagelig Rekrutter fra Hamborg og østomraaderne.
Bevtofte Flyveplads skal udvides, saa den i Længde bliver 20 Kilometer.
Da Politiet i Thisted 24/3 havde anholdt 3 berusede danske Arbejdere,
indfandt en dansk Entreprenør sig paa Politistationen sammen med en tysk
Løjtnant og en Feldweben. Entreprenøren brugte de groveste Ord mod Poli
tiet og sluttede med at true alle tilstedeværende m~d tysk Koncentra
tionslejr. Der vil nu blive rejst Sag imod ham for Fornærmelse imod Em
bedsmand i Funktion.
Da Postvæsenet forleden afleverede en ua~fhentet Poste-restante Pakke til
Afsenderadressen, viste det sig, at den indeholdt en dansk Militærpistol,
Model 1910 og 2 engelske Tromlepistoler “1923”; indeni Pakken laa en Be
sked: 19l0’eren skal vi have igen, da vi har “laant” den af Politiet. M.
Pakken var afsendt fra Svend Eriksen, Skattergade 26, Svendborg
laant
Navn
og sendt til Sagfører Brix Andersen, Poste—restante, Fruens Bøge.
Sagen meldt til Politiet.
-

-

Arrestationen af de 4 Mænd i Pilestræde har intet som helst med Berling
ske Tidende at gøre og skyldes udelukkende en altfor udpræget Nervøsitet
i Bladhuset i Pilestræde. Man bør se sig for, hvem man anmelder.
Paa Kappendrup St. paa Bogensebanen er 2 danske Banevogne med Høballer
til Værnemagten brændt 22/3.
Nymarks Maskinsnedkeri ved Aarhus nedbrænte Natten til 24/3. Ilden skyl
des Sabotage.
Fra en tysk Afdeling i Præstebo i Vendsyssel er stjaalet 2 ~faskinpisto
ler, 4 Lyspistoler og 10 Ladninger grønt Lys til Lyspistolerne.
Under en tysk Militærmanøvre mellem Ikast og Hammerum beskød Soldaterne
et dansk Godstog. Det lykkedes dem at ramme Lokomotivets Førerhus med 3
Skud, men de fik ikke Ram paa Lokomotivføreren.
En lille Bombe slog 22/3 Døren ind til Kolonialforretningen Bentzonsgade
41, Frederiksberg. Ejeren er S.A. Mand.
22/3 34 er der røvet 4 Pistoler fra Sabotagevagterne paa Transformator—
stationen paa Hjørnet af Lyngbyvej og ørnegaardsvej i Gentofte.
Org. Todt’s Vagter paa Hellerupgaard i Hellerup er ligesaa nervøse som
Schalburgfolkene. 23/3 beskød de en Vægter, der førte Tilsyn med Villaen
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Calisensvej 21, Ejer Enkefru Neubert. Han undslap med Kuglerne fløjtende
om ørene, men 2 Skud trængte ind i Huset uden at saare nogen. Ligeledes
2 Skudhuller i Nabovillaens Vinduer. Det er oplyst, at Vagtposterne er
belgiske Nazister, lige ankommet fra Rusland og vant til at skyde for et
godt Ord.

Der er forskellige Steder i Danmark fundet nedkastet Flyveblade med dansk
Oversættelse af Udenrigsminister Edens Tale om den danske Hjemmefront.

En civilklædt, bevæbnet Mand uddelte 22/3 tysk Propagandemateriake paa
Vesterport Station. Han forsvandt før Politiet naaede frem.

Søndag Eftermiddag kom det i Næstved til en blodig lidkamp mellem Vogn
mand Osvald Petersen og nogle tyske Soldater. Det begyndte med et Skænde
ri mellem Vognmanden og 3 Soldater. Han trak sin Revolver og skød paa
dem, og da de besvarede Ilden, trak han sig tilbage til sit Hus, der blev
omringet af en Snes tyske Soldater. Kampen varede ca. ~ Time. Saa blev
Petersen farligt saaret og i Ambulancen kørt til Amtssygehuset. 3 Solda
ter blev lettere saaret. Mens Nattevagten gik Runde, forsvandt Petersen
trods sine Saar og er siden ikke fundet.

En tysk Soldat tog 22/3 sin Jakke af i Restaurant Skandia og nægtede at
tage den paa igen. Han blev anholdt af Politivagten fra Gernersgade.
En civilklædt tysk Marinekaptajn blev 22/3 stukket ned i Hovedvagtsgade
og alvorligt saaret. Til alt Held for Københavns Kommunekasse er der Vid
ner paa, at Overfaldsmanden var tysk Marinesoldat, der brugte sin Bajo
net.
Arbejdet hos B&W er nu genoptaget. Arbejderne har genvalgt Tillidsmænde
ne.
2 falske Politibetj. og 1 falsk CB’er forsøgte 22/3 at komme ind paa Ma
skinfabriken Madsen & Beidil, Ryesgade. De blev afvist og forsvandt i
Bil.

Gestapo har Natten til Søndag taget Lodsbaaden fra Helsingør med 10 dan
ske Flygtninge. 2 Lodser blev arresteret sammen med Flygtningene.

Antallet af Indflyvninger har været usædvanligt stort i Nordjylland i de
sidste Dage. Der var i Lørdags Alarmtilstand 3 Gange~i Aalborg. En tysk
Flyvemaskine blev skudt brændende ned ved Sdr. Tranders, sydøst f. Aal
borg. Besætningen, 4 Mand, omkom. En anden tysk Maskine blev skudt ned
mellem Aalborg og Hadsund. Besætningens Skæbne ukendt. Ved Drastrup, SV
f. Aalborg, styrtede endnu en tysk Maskine ned. Den Maskine, der faldt
ned Tranders, blev angrebet af en engels~k Moskitomaskine, der fra stor
Højde styrtede sig ned over den og skød Halen af.

Tyskerne har arresteret Læge Carstensen, Esbjerg, og sigtet han for at
have samlet ind til Flygtninges Familier. Da han gjorde opmærksom paa, at
en saadan Indsamling er lovlig her i Landet, blev han atter løsladt.

22 af Arrestanterne i Aalborg Arrest er efter det mislykkede Forsøg paa
Befrielse ført bort, enkelte til Horserød, Resten til Vestre Fængsel. Bl.
disse er samtlige implicerede fra Sagen fra Aars undtagen Kaptajn Gjes
sing.

Man har fra dansk Side gentaget Anmodningen om at faa udleveret “Desertø
ren”, som vilde skyde LRS Hjermind. Anmodningen er ikke blevet imødekom
me t.

Som et Led i de tyske Befæstningsanlæg paa Lolland skal der nu oprettes
Flyveplads ved Landsbyen Vindeby paa Nordvestlolland.

Grunnetsagen menes fuldt opklaret, og Grunnet, som er meget nedbrudt,
ventes udleveret til et Hospitalsophold.

Red.sekretær Grandt, Vestlollandsk Avis, er blevet overflyttet til Horse
rød.

Efter Omtalen i “Fædrelandet” at dømme, synes man fra den Kant at have
stor Sympati for den saarede Poul Nord. “Fædrelandet” erklærer iøvrigt,
at ingen kan nære Tvivl om, med hvilke Følelser, det ser paa de politi
ske Attentater, specielt paa det imod Sigurd Thomsen.
Den Tvivl er der vist egentlig heller ikke mange, som har næret.

Drabet paaElektriker Heinrich Fischer, Frøslev, sættes i direkte Forbin
delse med Drabet paa Fiskehandler Sørensen, Slagelse. Elektrikeren var
nylig løsladt efter at have afsonet en Straf for Bedrageri.

“Fædrelandet indeholder i disse Dage hver Dag 6
10 nye Dødsannoncer for
Frikorpsfolk, som er faldet ved Leningrad i Januar/Februar.
5 i u t.
-

Som meddelt i svensk Radio har revoiverbevæbnede Mænd fjerne’t Filmen “Den
store Skygge” fra Palladiums Operatørrum. Det lykkedes at fremskaffe end
nu en Kopi, saa de tyske Forestillinger kunde fortsættes efter en Afbry
delse.
Det konservative Byraadsmedlem Holger Petersen, Vordingborg, fik Natten
til 24/3 Hoveddøren slaaet ind ved Bombeexplosion. Ingen større Skade
skete.
Den i Nordjylland berygtede Marinevægter, Agner Lykke Sørensen, Skive,
som fornylig i beruset Tilstand vilde bevogte Havnen i Viborg (~), har
nu igen været paa Spil. I Skive foranstaltede han Tumulter i en Omnibus
og truede mange Mennesker med Pistol. Han er arresteret. En tysk Marine
vægter, Poul Stoltze, København, har paa samme heltemodige Vis truet en
-
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Mand paa Livet. Politiet tog sig af Stoltze.
Ved Søfartsmonumentet paa Langelinie er to CB’ere blevet holdt op af Re
volvermænd, som erobrede den enes Stav. Den anden havde ingen.
De frie Danske havde Natten til 24/3 klæbet Plakater op over det meste af
København med Oplysninger om Indholdet af sidste Nummer. (Udsendt Korre
spondents Skildring af det ødelagte Berlin).
Tyskerne beslaglagde forleden Vandrehjemmet i Køge
hvert Aar Overnat
ningssted for Ca. 5.000 Unge. Det lykkedes at faa Vandrehjenimet tilbage
mod at give Tyskerne et Træhus, som tilhører D.S.IJ. i Køge i Stedet for.
-

Efter den ulovlige Strejke hos B & W har Arbejderne faaet en Bøde paa
50.000 Kr. eller 80 Kr. pr. Mand. Den er ikke blevet betalt.
De danske Præster er instrueret om, at Parolen om, at gode Danskere ikke
kan optræde i den tyskkontrollerede Radio, ikke gælder dem, idet de ikke
censureres. Det er jo faktisk gennem Prædikener lykkedes dem at sige et
og andet
jævnfør Oplæsningen af Biskoppernes Hyrdebrev. Ogsaa paa anden
Vid er det vel tænkeligt, at et Sandhedens Ord kan siges, f.Eks. i Skue
spil
det er næppe let at trække helt rene Linier her.
-

-

De københavnske Dagblade er i den senere Tid blevet tvunget til at tage
flere og flere tyske Annoncer. Sidst er der dukket Annoncer fra Jylland
om Værnemagtskørsel op i Bladene. Er det virkelig helt nødvendigt?
Særmelding fra London: Hilsen til Gerda, Niels, Ingrid, Svend, Stig og
Hugo.
Ny Særmelding: Hilsen til Peter, Knud, Ernst, Kaj og Klara.
Christmas Møller erklærede i en Radiotale 26/3.: Vi Danske i Storbritan
nien har for Tiden stor Glæde af at have Minister Henrik Kaufmann paa Be
søg. Han har fortalt godt Nyt om Danmarks Stilling i United States >og om
hele det fortræffelige Arbejde, han og hans Stab udfører for vort Fædre
land. Hjemmefronten, den afgørende Hjenimefront, kan føle sig tryg med
Hensyn til Udefronten. Der er i øjeblikket en vis Stilhed før Stormen.
Christmas Møller kom derefter ind paa en Sammenligning mellem Danmark og
Ungarn og udtalte: Udenrigsminister Hull sagde ordret i Fredags i Anled
ning af Begivenhederne i Ungarn og Hitlers Overfald paa dette Land og
Hitlers Indsættelse af en Regering mod Folkets Vilje her som i saa mange
andre Lande: “Kun ved fast Modstand overfor den forhadte Overfaldsmagt
kan Ungarn, den første af Aksens Vasalstater, som mærker den nazistiske
Piskesnert, haabe at genvinde de frie Nationers Agtelse og Venskab og de
monstrere sin Ret til Uafhængighed”. Det er klar og ren Tale om, hvad man
venter, og det er en Tale, som ogsaa har Bud til andre. Jeg haaber ikke
at nogen vil misforstaa mig, naar jeg siger, at det er Sabotagesituatio
nen for l~ Aar siden om igen. Vi husker, hvorledes den britiske Luftmini
ster kaldte paa Sabotagen, og dengang da først og fremmest fra Transportfolk. Og jeg fortalte hjem, at denne Appel ogsaa
hvad man iøvrigt maat
te høre
havde Adresse til os. Jeg ved godt, at mange ikke forstod det
og misbilligede det dengang. Men tror De ikke, jeg har Ret, naar jeg genfortsættes

nem de senere Maaneder mange Gange har sagt, at det er Hjemmefrontens Sa
botage, som har gjort Danmark den største Gavn, at vi simpelthen ikke
kunde være den foruden, og at den maa fortsættes og øges. Paa samme Maade
her. Den amerikanske Udenrigsministers Ord er direkte sagt til Ungarn,
men de gælder alle undertrykte Folk. Og deres enkle, klare Tale er: “Tro
ikke, at De kan faa Friheden forærende, forstaa, at De maa selv kæmpe for
den. Tro ikke, at andre Nationer alene kan gøre Arbejdet for Dem, for
staa, at De maa selv yde en væsentlig Indsats. De maa alle være med i det
store Befrielsesværk, som gaar over Jorden. Vi er stolte over, vi Danske
ude, at kunne sige, at Danmark gennem Sabotagen og hele det underjordiske
Arbejde er med saa godt som Folket i noget Land, og vi ved, at vi med
fuld Ret har kunnet sige, at naar Kaldet, naar Stilheden før Stormen er
ophørt, kommer til os, som det i Fredags kom til det ungarske Folk, saa
vil det danske Folk ikke blot lyde, men af fuldt Sind følge Kaldet.
Der advares mod Ernst Yhr, Nørrebrogade 1, en Grossist, der som den ene
ste i sin Slægt er rygende tyskvenlig. Han forærer Bekendte Hitlerstatu—
etter og tjener tykt paa Handel med Værnemagten.
Efter at Frits Clausen totalt er gaaet ud af Sagaen for at hellige sig
Heltebedrifter ved Fronten, ledes Stumperne af Nazipartiet af et Fører
raad, der har været uenigt fra den første Dag. Nu er Striden endt med,
at Brødrene Bryld sammen med Aage Thomsen, kaldet tykke Thom, er blevet
ekskluderet for moralsk Defektivitet. Samme Skæbne har ramt den berygte
de S.A. Fører de Flon, som skriver Radiokommentarer.
Mordet paa Sigurd Thomsen kan tænkes at have Forbindelse med den illegale
Henrettelse af Stikkeren Due Petersen fra Nordwerk. Sigurd Thomsen omtal
te i sin Tid Due Petersen meget skarpt i Forbindelse med Attentatet paa
Steincke i Rigsdagen og regnedes siden den Tid for en af hans Fjender.
Det er muligt, at Due Petersens Venner har villet hævne Drabet netop paa
Thomsen.
Den i Hovedvagtsgade nedstukne tyske Marineofficer, Rudolf, hævdes at væ
re død af sine Saar.
I Aarhus har Tyskerne beslaglagt Biografen “Regina” til Wehrmachtskino.
Den bliver aaben for danske Forestillinger Onsdag og Torsdag.
Der advares imod Preniierløjtnant Schæfer, 2. Artilleriafdeli’ng. Han kom
mer paa Dagmarhus. Det samme gælder Journalist Schmidt, tidligere Lol—
landsposten. Schæfers Navn maa af særlige Grunde ikke nævnes i den ille
gale Presse.
Der foregaar i denne Tid mærkelige Begivenheder i Ligkistesnedkeriet
Müller i Allegade, hvor et usædvanligt stort Antal Ligkister ekspederes.
Tyskerne er Kunder, men hvor Kisterne bliver af, er endnu uopkiaret.
-

-

-

-
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Det var Overretssagfører Krenchel, der den 27/3 express rejste til Norge.
Man regner med, at Attentatet mod Kinopalæet er Schalburgtage, en Fort
sættelse af Attentaterne imod Filmindustrien og en Art Hævn for Røveriet
af den tyske Film fra Palladium.
Hvor hensynsløst Gestapo gaar til Værks ved Anholdelser, fremgaar af føl
gende lille autentiske Historie: 29/3 ved Midnat anmeldte Soc.-Demokraten
til Politiet, at et af Bladets Bude var forsvundet undervejs til den ty
ske Censur med Overskrifterne paa Skand. Telegrambureaus Aftenmeldinger.
Først næste Dag blev det opklaret, at den unge Mand, Tage Aaris Nielsen,
var blevet arresteret paa Gaden og ført til Dagmarhus. I hans Lomme havde
Tyskerne fundet et illegalt Skrift. Nielsen har tidligere arbejdet i
Tyskland og er flygtet fra en en de berygtede Opdragelseslejre for danske
Arbejdere. Forud for Anholdelsen havde Nielsen modtaget Truselsbreve fra
en Schalburgmand.
To “Danskere” i den tyske Marine, Karl Leo Pokony og Adolf Petersen fra
Horsens, overfaldt 28/3 i Spidsen for en hel Afdeling tyske Soldater en
ung Mand paa Gaden i Horsens. Den paagældende, Frits Hansen, blev først
slaaet i Ansigtet og derefter overfaldet inde i en Gaard. Her slog Poko
fly ham med en Bajonet i Hovedet, og hele. Banden gennempryglede ham. Der
efter gik Pokony og Petersen i Spidsen for de tyske Soldater løs paa de
Mennesker, som havde samlet sig. Den ene af de Marinefrivillige stak Let
matros Harald Erling Ugge i Ryggen med en Bajonet, og et Bud blev slaaet
i Hovedet med en Bajonet.
De to Marinefrivillige har tidligere været omtalt. Det vil erindres, at
Politimesteren har fralagt sig Ansvaret for Ro og Orden i Byen, saalænge
de to Marinefrivillige er hjemme paa Orlov.
Tysk Politi har 29/3 gennemsøgt Folkeregistret i Silkeborg. De lokaledan
ske Myndigheder “mente ikke, man kunde formene Tyskerne Adgang”.
Berusede tyske Soldater mishandlede Tirsdag Aften en Togbetjent i Her
ning, Jørgen Jensen, som de uden Grund overfaldt. Da to civilklædte dan
ske Politimænd kom til Hjælp og prøvede at telefonere efter Assistance,
fløj Tyskerne paa dem. Den ene af dem blev slaaet bevidstløs; Betjentene
blev truet med Pistoler. Tyskerne har lovet at finde de skyl~Iige.
Værnemagten har indklaget en Reservepolitibetjent i Ringkøbing, fordi han
har anholdt en beruset Vognmand, der kører for Værnemagten. Man frabeder
sig, at dansk Politi generer Wehrmachtsgefolge. Politibetjenten beskyldes
for at have betegnet enten Vognmanden eller en tysk Oberfeldwebel, som
han soldede sammen med, som Proletarer.
Tjenestekarl Egon Damgaard Petersen fra Bjert ved Vinderup er blevet an
holdt, fordi han har sendt et anonymt Bombetruselsbrev til Muslingekoge
net i Vinderup. Han har tilstaaet.
To bevæbnede Mænd hentede 29/3 en Sabotagevagts Pistol med Ammunition i
Firmaet Frits Neubert paa Finsensvej. 20 Minutter senere hentede de en
Pistol og Ammunition i Firmaet Transmotor, der ligger ved Siden af.
-
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En beruset SS-Mand Mogens Hagstrøm fra Rønne har under Orlov gjort sig
bemærket ved at true Folk med Pistol. Han er anholdt 28/3, men maatte af
leveres til Værnemagten.
Murersvend Thorvald Nymark fra Næstved har siddet arresteret i nogle Dage
hos Tyskerne. Han sigtes for at have bombarderet tyske Soldater med Æg..
Gestapo har foretaget Husundersøgelse hos Kunstmaler Skovgaard, Rosenvæn
gets Hovedvej 27, og arresteret en Mand, der kom for at købe et Billede.
Gestapo har foretaget Husundersøgelse hos Kammerjunkerinde Fru von Schol
ten, Slagelsesgade 9. Fruen er svensk Statsborger. Den til Tyskland bort—
slæbte Formand for Sønderjysk Ungdom, Kommunelærer Johannes Fosmark, var
Fru von Scholtens Nabo.
De fire Mænd, der ved en Fejltagelse blev anholdt i Pilestræde udenfor
Berlingske Tidende, er nu løsladt. Mod den ene af dem rejses Sag for u
lovligt Forhold med Hensyn til Vaaben; de andre var helt sagesløse.

III.

Aftenen blev de sat paa fri Fod. Forklaringerne om Slagsmaalet er stærkt
modstridende. Alle Parter benægter dog, at der skulde være blevet skudt.
Paa Raadhuspladsen kom det Torsdag til Episoder ved 15-Tiden mellem For
bipasserende og Mænd iført danske graa Militærkapper. Det kom ikke til
Haandgribeligheder, og Opløbet blev hurtigt spredt af Politiet.
Indenfor Træhandelen er man i øjeblikket i en meget pinlig Klemme. Værnemagten har forlangt meget store Mængder Brædder stillet til Raadighed af
vore meget knebne Lagre, og Spørgsmaalet er nu, og man skal lade dem faa
dem frivilligt og dermed anerkende, at man tror, at man faar Træet tilba
ge
det har man nemlig stort set faaet hidtil
eller om man skal nægte
at gaa frivillig med og lade Værnemagten beslaglægge Træet. Det sidste,
mener mange, vil have den yderligere Følge, at Tyskerne derved vil faa
mere Træ hos os, end de ellers vilde faa, og at det saa samtidig vilde
blive praktisk talt umuligt at faa mere Træ hjem fra Sverige, hvilket er
skæbnesvangert for vort Boligbyggeri. Stemningen indenfor Træhandelen er
afgjort for at sige Nej, og saa lade Tyskerne beslaglægge.
—

-

Fantasibomberne paa B & W “eksploderer” stadigvæk, selvom man har anholdt
nogle unge Lærlinge, der skal have telefoneret om Bomber. Der er næsten
daglig Arbejdsnedlæggelser.

Motorskibet “Bonn” fra Oslo er Tirsdag ud for Langelands Sydspids løbet
paa en magnetisk Mine. Skibet blev læk, og Lasten blev sat under Vand.
Skibet var lastet med Havre og gik fra I~iel til Oslo. Skibet blev slæbt
ind til Nakskov Havn.

Riffelsyndikatets Vagtposter skød 28/3 som rasende mod nogle Skygger u
denfor Pladsen. Samme Aften kanonerede Organisation Todt-Vagterne i Kamp
mannsgade. Ogsaa paa østre Gasværk skydes der næsten hver Aften livligt.

Særmelding: Hilsen til Anders, Kaj, Gerda, Julius, Marie, Frits, Ebba og
Knud.

I Forbindelse med Opbringelsen af Lodsbaaden fra Helsingør er følgende
arresteret: Lodsmedhjælper Oluf Hansen, Mads Holmsvej 258, Bogtrykker
Arthur Schober, Kongensgade 78, Henrik Henriksen, Kongensgade 20. Til
Horserød er indbragt: Kystbetjent Alfred Nielsen, Guldblommevej 19, Ka
strup, Kystbetjent Harry Andersen, Stationsvej 33, Anders Andersen, Gl.
Strandvej 79, Humlebæk.
Normalbehovet af Kalorier for en arbejdende Mand er Ca. 22.800 ugentlig.
I den tyske Koncentrationslejr for Danske i StUdthof ydes Ca. 14.300 pr.
Mand. For “Langzeitarbeitende” kan der gives et Tillæg paa godt 4.000 Ka
lorier ugentlig
XXXXXXXXXXXX Ud for Christianshavns Kommuneskole foregik Torsdag nogle
dramatiske Optrin, da Eleverne forlod Skolen. I 4. Mellem gaar en Pige,
der skal have vist Interesse for Schalburg-Korpset, og hun paastaar at
være blevet generet af nogle Kammerater i denne Anledning. Torsdag For
middag skal hun have sagt til dem: “Bare vent, til I skal hjem Kl. 14,
saa vanker der Klø.” Da Eleverne forlod Skolen ved 14-Tiden, stod en Snes
civile Mænd to og to paa det modsatte Fortov, og de overfaldt Pigens Kam
merater, af hvilke to maatte føres i Ambulance til Sundby Hospital. Det
er den l7-aarige Kaj Hansen, Amager Boulevard 118. og den 16-aarige Kjeld
Petersen, Dalføret 18. Begge havde Kvæstelser i Hovedet. Andre slap med
Næseblok. Medens Haandgemænget var paa sit højeste, tilkaldtes Politiet,
og den dansk-tyske Udrykningskommando ankom. En Snes Anholdte førtes til
Politigaarden. Heraf var de 4 Schalburgfolk, der afleveredes til Korpsets
Ledelse, medens de øvrige, som er Elever paa Skolen blev afhørt. Ud paa
fortsættes
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Fritz Clausen, der har begaaet tre Voldtægtsforsøg paa Sygeplejersken
Minsk, er nu paa Drankerhjem i WUrtzburg efter i nogen Tid at have siddet
arresteret.
Else Knipschildt, der atter er løsladt, synes af ukendte Grunde at skulle
arresteres, hver Gang Apolloteatret har Premiere. Sidste Gang, den unge
Danserinde blev hentet af Gestapo, var umiddelbart før forrige Premiere.
Hun er gift med Kaptajn Pontoppidan, som er i Sverige.
En tysk Traktor er blevet beskadiget ved Bombeeksplosion paa Hillerød Ba
negaards Terræn 28/3.
Der advares indtrængende imod at engagere ukendte Kogersker’og Lejetjene
re, Serveringsdamer etc. Tyskerne er begyndt at sende Stikkere ud til
private Selskaber og Fester. De refererer Taler og Udtalelser efter bed
ste Evne og skænker næste Dag Dagmarhus Eksemplarer af Festsange etc.
Dette det nyeste Udslag af den saakaldte Sindelagsspionage er forsøgt o
verfor meget højtstaaende Personer.
Tyske Entreprenører synes at kunne køre i Bil, som det passer dem. Man
har iagttaget samme Nummerplade paa flere forskellige Slags Vogne, kørt
af den Slags Folk. Eksempler: N 1629 og A 18548.
Beretningen om de skoidhede Lavementer, der anvendes som Tortur, hævdes
iflg. Rapport fra Hospitalet at være rigtig. Da der ligger megen Vægt
paa, at den Slags opklares til Bunds, anmodes man om at bede Læger eller
-

-
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andre, der har Mulighed derfor, foretage en grundig Undersøgelse. Det er
uheldigt, om den Slags Skildringer unødigt skræmmer Folk, hvis det kun
drejer sig om løse Rygter. Det kan være galt nok endda.
Pastor Dahl i Horsens sigtes for “aandelig illegal Virksomhed.”
I Horserødlejren sidder for Tiden 460 Personer, deraf 30 Kvinder.
I Forbindelse med Opbringelsen af

~ 1

ti

~

.

I

I.

31/3 Kl. 21.30 eksploderede en Bombe i den tyske Ca. 3.000 Tons store
Fragtdaniper “Minna Cords”, som ligger til Reparation hos B & W ved Refs
haleøen. Bomben frembragte et Hul i Skibets Yderklædning og foraarsagede
en mindre Ildiøs. Ingen Mennesker kom noget til. Man mener, at det er
Skibets eget Mandskab, som har lagt Bomben for at forhale Skibets Afrej
se.
Der er nu Klarhed over Heltberg-Sagen. LRS Heltberg er arresteret fordi
han
har forvaltet
Broder,
Dir. Heltbergs
Pengemidler.
Broderen
tidligere
Leder af sin
en af
Gdynialinierne
og gift
med en polsk
Dame, var
som
er flygtet til Sverige. Broderen sigtes for at have været indblandet i
Sagen om polsk Efterretningstjeneste. Tyskerne mener, at LRS Heltberg ik
ke har kunnet undgaa at opdage, at Broderen brugte Penge til andet end
sin Forretning.
Schalburgkorpset marcherede Lørdag Formiddag gennem Københavns Gader, fi
re Kompagnier og Musikkorps. Paa Fortovene gik civilklædte Nazister, som
paa det brutaleste overfaldt Folk, som vendte Ryggen til, smilede haan
ligt eller kom med Tilraab. Bag de marcherende gik 4 Maskinpistolskytter,
som i Bredgade nervøst sigtede paa aabentstaaende Vinduer og paa Folk paa
Altanerne, akkurat som Tyskerne gjorde i Dagene efter 29.August. Flere
Steder blev Tilskuerne mishandlet saa groft, at Ambulancer maatte tilkal
des. Paa Østerbrogade kørte en Overgang 2 Ambulancer og 3 Politibiler i
Hælene paa det marcherende Korps, som Københavnerne tydeligt viste deres
Væmmelse ved. Paa Trianglen kom det til nye Sammenstød, tildels ogsaa med
Politiet, der ikke destomindre maatte spærre af for at beskytte Schal
burgkorpset og undgaa Blodsudgydelser. Politiet var bevæbnet med Maskin
pistoler. Ogsaa den dansk-tyske Udrykningskolonne fra Gernersgade var i
Aktion. Det lykkedes at redde Schalburgfolkene indenfor Frimurerlogens
beskyttende Mure. Der var i flere Timer Afspærring ved Trianglen for at
undgäa Episoder. Korpset skulde til København dels for at demonstrere sin
Existens, dels fordi man skulde sende en større Afdeling til Begravelsen
af det dræbte nazistiske Ægtepar ved Korsør.
Det kniber stadigvæk for Bladene at skelne mellem Begreberne Attentater
og Sabotage, skønt Anvendelsen af Udtrykkene giver Læserne tydelige Fin
gerpeg om, fra hvelken Kant Vinden blæser. Man har endog set Meddelelser
om, at Sabotagen var blusset op igen. Det kan ikke forlanges2, at Bladene
skriver Schalburgtage om Attentaterne paa Biografer og Cafeer, men man
kan i hvert Fald undgaa at bruge Ordet Sabotage, der i Læser~nes Øren har
en ganske speciel Klang. Iøvrigt er det muligt, at Sabotagen inden længe
“blusser op” igen, men man kan være forvisset om, at det saa bliver andet
end Vinstuer og Biografer, det gaar ud over.
Lederen af de tyske Sabotagevagter paa Kastrup Flyveplads, Degenkolv,
har i sin Lejlighed, Henuavej 9, haft Besøg af revolverbevæbnede Mænd,
som i Mangels af ham selv tog et Fotografi, saa de er sikre paa at kunne
kende ham igen. Degenkolv tilhører den tyske Folkegruppe, d.v.s. 5’ Ko
lonne.
I Aalborg sidder der nu 6 Mand i hver Celle i den tyske Afdeling.
-
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Tyskerne har beslaglagt Matrikelkortene over Tikøb Sogn. Aarsagen er end
nu ukendt, men man kan roligt frygte det værste.
Lauge Koch har været hos Dr. Best for at tale Søminemester Viktor Peter
sens Sag; Petersen var med Koch paa østgrønland, og hans Sag staar meget
alvorligt.
Hvor lidt visse Folk følger med i, hvad der foregaar her i Landet, frem
gaar af Magasinet for i Søndags. I en Artikel om Robert Louis Stevensons
~R”~14r~ Jekyll and Mr. Hyde” skriver Magasinet: I 1939 bragte Magasinet Ro
manen i Nyoversættelse ved Agge von Kohl. Det klinger i 1944 mærkeligt i
Betragtning af, at Kohl er IErkenazist og Udgiver af tyske Bøger.
De 3 Lejre i Protektoratet for General Vlassovs Arme, der herhjemme har
Interesse, fordi Dele af den ligger i Nordjylland, er ophævet nu. Man har
opgivet at faa paalidelige Soldater ud af Russerne, og i Stedet for skal
de nu som russiske xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Arbejdsbatailloner ind i Organi
sation Todt. Vlassovs Generalstabschef, Valinski, har anmodet Tyskerne
om atter at betragte ham som Krigsfange.
Politiassistens Clemens Petersen, Odense Herred, er forsvundet sammen
med sin Hustru og har i Hjemmet maattet efterlade to smaa Børn.
Dommen i IEresretssagen mellem Nationaltidendes Medarbejderforening og
Henning Kehler foreligger nu og medfører antagelig Herr Kehiers Eksklu
sion af Journalistforbundet. Sagen har Interesse i videre Kredse, fordi
det her drejer sig om den første gentlige “Undersøgelsessag” af den Art,
som man vil kunne opleve mange af efter Krigen. Kehler havde beskyldt Ha
kon Stangerup for 26 forskellige Forbrydelser eller uheldige Ting. I alle
26 Tilfælde blev Beskyldningerne mortificeret. Blandt de 26 Punkter er
en Række Beskyldninger af national Art, og dette Afsnit af Dommen kan
først offentliggøres efter Krigen. Kun Dommerne og Parterne har dette Af
snit af Dommen, men i et forkortet Udtryk, hedder det, at alle disse Be
skyldninger ogsaa er mortificeret. For Stangerup har Sagen altsaa betydet
en Oprejsning. Tilbage for hans Vedkommende er kun den omtalte Artikel i
Nordisk Revy, der gengives i sin Helhed i Dommen, idet det siges, at løsrevne Citater giver et uheldigt Indtryk af Artiklen. De øvrige Rygter om
Stangerup viser sig at være sat i Omløb af Henning Kehler, hvis egne Me
riter er afsløret under Sagen.
IEresrettens Kendelse er afsagt af Højesteretssagfører Bondo Svane, Jour
nalistforbundets Formand, Gunnar Nielsen, Chefredaktør Grunnet, Redaktør
Ernst Christiansen og den nu arresterede Landsretssagfører Svend Heltberg.

III

Efter Notitsen om Premierløjtnant Schæffer er indløbet saa mange Rappor
ter, der viser Mandens almindelige Berygtelse, at Henstillingen om at
undgaa at omtale ham tilbagekaldes som unyttig
Justitsministeriet har meddelt Fællesrepræsentationen for Danmarks Bio
grafteatre, at det tyske Riges Befuldmægtigede overfor Udenrigsministe
net har stillet Krav om, at alle danske Biografteatre, bortset fra Pre
miereteatrene, der har Særordning, fra og medl. April skal opføre mindst
to tyske Film om Maaneden, heraf een Film mindst tre Dage, iberegnet Søn
dag, og een Film mindst fire Hverdage. Man kan nøjes med een tysk Film,
men saa skal den spilles mindst een Uge. Det er ogsaa tilladt at spille
begge Film i tre Dage, en Søndag iberegnet
Man skal ikke tage Films af
Programmet for tyske Films, men skyder man en Periode over, skal man ind
hente det forsømte bagefter. Biografteatre, der undlader at rette sig ef
ter disse Bestemmelser, vil faa direkte med de tyske Myndigheder at be
stille.
Til Orientering tjener yderligere, at de i København bombede Biograftea
tre ikke er Premiereteatre, der ifølge allerede gældende Aftale skal
spille et vist Antal tyske Films. Man opnaar ved Attentaterne bl.a. det,
at Folk, hvis de vil i Biografen, bliver nødt til at søge Biografer, der
skal spille tyske Films. Attentaterne ka.n have tjent til at vise Biografejerne, hvad man risikerer, hvis man som Kinopalæet og Platan vil spille
danske Films for længe ad Gangen.
Politiet henstiller til alle, whom it may concern: Røverier af Vaaben,
Stave, Uniformsgenstande etc, maa bringes til Ophør med alle Midler. Man
er klar over, at det er tilfældige Bander, som er paa Færde, men hvor or
ganiserede Grupper hører om den Slags, bør der skrides ind. Dels er det
af Værdi, at Politiet er bevæbnet, og dels kan man af letforstaaelige
Grunde ikke finde sig i det, og grundige Undersøgelser af disse Sager kan
hvirvle Støv op om vigtigere Ting. Disse lidet indbringende Røverier kom
mer paa tværs af andre og vigtigere Ting og bør fordømmes.
Har nogen Kontakt med en forvildet Gruppe i Nordsjælland, som sigtes for
at have affyret Skudene i Tunnelen i Birkerød, bør man skride ind med
Haardhed. De paagældende skal tidligere have opført sig temmelig uheldigt.
Hjemmefrontens Radio, der sender paa 49,7 Meter, er for 1 i dt~ aflyttet
herhjemme. Man bør slaa et Slag for den.
Slut-

Dommen fortjener Udbredelse, fordi den kan tjene som et Eksempel paa,
hvorledes man efter Krigen ad Lovens Vej vil kunne gaa frem overfor Folk,
hvis Holdning under Besættelsen bør nærmere undersøges. Det vil dog være
sjældent, at det gaar som her
at den Part, som har rejst Beskyldninger
ne, kompromitteres for Tid og Evighed.
-

En Svoger til den arresterede Grosserer Holger Andreasen, Johan Giersing,
er blevet arresteret af Gestapo.
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Af tekniske Grunde maa Informationen i Paaskedagene udsendes uregelmæs
sigt. Fra og med Onsdag efter Paaske vil Udsendelserne atter foregaa nor
mal t.
I Fredags anholdtes 2 Skoleelever, den l5-aarige Harry Simonsen og den
15-aarige Poul Jensen, begge Fredericia, af det tyske Sikkerhedspoliti
fra Kolding. De sigtedes for at have raabt “Dumme Svin” efter nogle tyske
Underofficerer. Begge Skoleeleverne blev løsladt et Par Dage efter.
Nogle unge Mennesker, forsynet med Knipler og Knojern trængte Fredag Af
ten ind i en Bygning i Horsens, hvor nogle Marinefrivillige logerer. De
eftersøgte forgæves disse, der opholdt sig i en af Ejendommens Lejlighe
der.
Marinevægter Erik Christiansen ved det tyske Marinebeklædningsdepot i
Mørksgade blev Lørdag Aften overfaldet af fire Personer, iført grønne ty
ske Uniformer. De havde paa Tysk forespurgt ham, hvor det tyske Beklæd
ningsdepot laa. Under Samtalen var en af dem gaaet bag ham og havde med
en Knippel tildelt ham et Slag i Hovedet. Det lykkedes ham dog at komme
fra dem, hvorpaa de forsvandt i Løb. Under Flugten skød de uden at ramme
ham.
Et Par uniformerede Betjente
efter alt at dømme falske
henvendte sig
forleden Dag til en Dame paa Jagtvejen. Hun er ansat i en Institution,
der i den senere Tid har haft en Del Leveringer til den tyske Værnemagt.
De spurgte hende om forskellige Forhold vedr. Institutionen, bl.a. om,
hvem der var Direktør.
-

-

Fredag Aften Kl. 19.25 forsøgte det tyske Sikkerhedspoliti at trænge ind
hos Arkitekt Bredsdorff, Sortedamsdossering 89, 1. Da Indehaveren af Lej
ligheden ikke lukkede op, trak Sikkerhedspolitiet sig tilbage, idet man
udtalte, at man vilde komme igen den næste Dags Eftermiddag.
Fredag var der Bombeopringninger bl.a. til VØLUND og STIEREKASSEN. Lørdag
Aften til SOCIAL-DEMOKRATEN, der evakueredes en halv Time, medens Politi
et undersøgte Bygningen. Ved Hjælp af det nye Telefon-Aflytningssystem
afslørede Politiet, hvem der havde ringet op. Det var et 16-aarigt Bud,
der tidligere havde været ved Bladet. Han anholdtes og tilsI~od. Han til
stod ogsaa at have stjaalet Bly paa Bladet. To af hans jævnaldrende Kam
merater, hvoraf den ene har været Bud paa Bladet er anholdt som Medskyl
d i ge.
Kastrup Lufthavn er ved at blive forvandlet fra Øvelsesflyveplads til
saakaldt “Einsatzhafen”, altsaa Krigsflyveplads. Langs hele Periferien er
opstillet Flyvebomber af Størrelserne 250, 500 og 1000 kg. Paa Avedøre
Flyveplads er bygget nogle Bygninger, hvor Bayrische Motorenwerke har Re—:
parationsværksteder, medens Heinkel er ved at overtage Orlogsværftets
Flyvemaskinværksted til Montage af Maskiner.
Mandag Kl. 18.15 indfandt to revolverbevæbnede Schalburgmænd sig i B.T.—
Restauranten, hvor •de “arresterede” Pianisten. Han blev puttet i en Bil
og kørt ud til Frimurerlogen paa Blegdamsvej. Her fik han en meget alvor
lig Advarsel for under Schalburgkorpsets March gennem Byen Lørdag at have
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fremsat nedsættende Bemærkninger om Korpset. Derpaa slap han
sin egen Forundring.

-

meget til

I Aalborg er det Tyskerne umuligt at finde et Minefelt, der er udlagt i
Nærheden af Frederikshavn, da den Afdeling, som udlagde Minerne, er rejst
fra Stedet.
Der er i de sidste Par Døgn foretaget et stort Antal Anholdelser Landet
over
tilsyneladende i nogen Grad med indbyrdes Forbindelse. Blandt de
anholdte befinder sig Kaptajn Skjoidgaer (kendt fra det danske Frivilligkorps i Finland), Stamhusbesidder Wickfeldt (hvis Hustru arresteredes for
et Par Maaneder siden), LRS Federspiel (der havde Kontorfællesskab med
Rothenborg) og Direktør Jessen-Schmidt.
-

Forstanderinden paa Sorø Husholdningsskole, Frk. Vestergaard, har modta
get nogle Truselsbreve med ganske grundløse Beskyldninger. Aarsagen her
til er en Forveksling mellem “Sorø Husholdningsskole” og Husholdningsse
minariet “Ankerhus”, hvor der i 1939 fandt en Opbrænding af AndersenNexø’s Bøger Sted. I Ankerhus’ Aarsberetning for 1939 gav Forstanderin
den, Fru Lauridsen, en Forklaring herpaa og begrundede Begivenheden med
Andersen-Nexø’s Holdning under Vinterkrigen i Finland. Forstandérinden
paa Sorø Husholdningsskole, Frk. Vestergaard, har aldrig udtalt sig om
politiske Forhold og har altid indtaget en korrekt dansk Holdning, hvor
for alle frie Blade anmodes om godhedsfuldt at ville optage denne Berig
tigelse.
Særmelding i den danske Udsendelse fra London: Hilsen til Elisabeth, Ot
to, Jacob, Stefan, Olaf, Ingrid og Hans.
S 1 u t.

Den kommanderende tyske General og Admiral i Danmark har meddelt de danske
Myndigheder,at den danske Vestkyst er spærret med Miner 3 S~iil ud fra
Lister Dyb til Hanstholm.Det er farligt for Fartøjer at komme Kysten nær
mere end disse tre Søniil.Indsejlingerne til Limfjorden og Graadyb ene und
tagne.Fiskeriet er advaret.Med Hensyn til Indløb til Havnene Torsminde og
Hvide Sande er fra tysk Side udstedt særlige Anvisninger.
Justitsministeriet havde før Paaske set sig nødsaget til at underrette
Tyskerne om,at det er Skik i Danmark at flage paa hel Stang Paaskedag,i
Aar altsaa den 9.April.Tyskerne har intet haft at indvende herimod,men alle
Demonstrationer er krævet slaaet ned af dansk Politi.Kan Politiet ikke
klare Opgaven,vil Tyskerne selv slaa til.
Der er fra dansk Side rettet en kraftig Protest imod Schalburgkorpsets
Optræden,som man betegner som ren Provokation.Udenrigsministeriet har pro
testreret hos Dr.Best,mens Departementschef Eivind Larsen har været hos
Politigeneral Pancke.Man fremhæver i Protesten,at Schalburgkorpset i en
foruroligende Grad har tilsidesat ethvert Hensyn til det danske Politi.
Anledningen er dels Episoderne under Schalburgkorpsets Besøg i København
ind under Paaske,dels nogle helt utrolige Optrin i Korsør.Som Eksempler
paa,hvad de i Korpset inrullerede tidligere straffede Forbrydere Tillader
sig,skal nævnes:
Da Schalbi(rgkorpset passerede Trianglen,henvendte tre civile Nazister sig
til Reservepolitibetjent Venningstedt,som havde Post i Krydset,og spurgte
ham i en uforskammet Tone,omhan ikke skulde hilse Fanen,d.v.s.det Danne
brogsflag,som blev baaret i Spidsen for Optoget ved Siden afden sorte SS
Fane.Venningstedt bad dem passere Gaden.De tilkaldte de seks Maskinpistol
skytter,som dækkede Optogets bagerste Del,og mens tre af dem sigtede paa
Politimanden,slog de tre civile løs paa ham og flængede hans Mund op.
lkriiddelbart efter kom dansk Politi til Stede for at beskytte Schalburgfol
kene.
I Bredgade skød Scalburgfolkene paa nogle Vinduespudsere,der ikke holdt op
med at pudse,og en af dem slog en Vinduespudser ned med Geværkolbe.
Under March til Banegaarden i Vestersøhuskvarteret skød Schalburgerne med
Pistoler for at standse en Sporvogn.Man paastod,at der var skudt inde fra
Sporvognen.Alle Passagerer blev arresteret,slæbt ind i en Restauration og
under Udveksling af slibrige Vittigheder kropsvisiteret.Man fandt intet.
Da dansk Politi vilde blande sig i Optrinet skød SchalburgfoJkene paa Po
litibilen.
I Korsør blev en Afdeling Schalburgfolk tilbage,da dansk Politi fra Køben
havn rejste tilbage efter at have beskyttet Nazisterne under Begravelsen
af det dræbte Stikker-IEgtepar,Aldrig saasnart var Politifolkene ude af
Byen,før Schalburgfolk besatte Hovedgaderne.Man holdt bl.a.Folk,som kom
ud fra en Biograf,op med Pistoler,og da der blev mukket,lød Ordren:Bare
op med Grabberne,nu er det os,der bestemmer.Politiet i Korsør indhentede
Forholdsordre i København,men fik fra den øverste Ledelse det Svar,at man
ikke kunde blande sig ind i Sagen med den lille Styrke,der var tilbage.Og
Assista~ice kunde ikke sendes.Resultatet er,at alle Politifolk i Korsør i
Dag skammer sig over deres Uniform.
En af Værnemagtens Biler blev Lørdag ødelagt ved Bombeeksplosion i Ny Øs
tergade.
Den tyske Garnison i Ribe er blevet erstattet af mongolske Tropper.
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Efter Stikkermordet ved Slagelse gaar Gestapo helt grasat i Byen.Der har
været Husundersøge’se hos Sorø Amtstidende med negativt Resultat.Borgmes
ter Melgaard og Politiassistent Thygesen har forladt Byen efter at have
modtaget Truselsbreve.Dr.Best har indkiaget Nordvestsjællands Socialdemo
krat,fordi Bladet ikke vilde optage Dødsannoncen for de dræbte Stikkere.
Han har fået det Svar,at det er normalt,at Socialdemokratiske Blade ikke
optager Dødsannoncer fra andre Partier.

økonomiske Medarbejder,Redaktør Kaarsen,søgte at redde Kehler,Sven Aage
Lund var,som altid,stemt for et Komprimis.

Branden paa Lillebæltsbroen skyldtes Fosfor,der blev hældt gennem Toilet
terne i Toget.
Den tyske Koncentrationslejr i Frøslev ved Padborg er under Opførelse.
H C Andersen-fortolkeren Jakob Texiere ligger meget syg i Stockholm.Hans
1o2 aarige Moder lever skjult i København.
Det henstilles til Bladene at bidrage der
til,at uheldige Elementer,som
slaar Plat paa det patriotiske arbejde skille ud.Som Eksempel kan nævnes
Eva Kanstrup,kaldet Stubben,Ole Lohmann og Erik Sauer,som siden August har
levet af Profitmageri i Forbindelse med Jødetransporter,Vaabenhandler etc.
De har modtaget Penge mod imaginære Modydelser.De har foretaget private
Husundersøgelser og har udsendt Advarsler mod Personer,som har afvist Sam
arbejde med Dem.Triumviratet har senest været paa Midtsjælland,bl.a.i Næst
ved og i Ringsted,hvor 12 Personer blev arresteret Dagen efter en af deres
Visitter.Lohmann og Eva Kanstrup hævdes at have anvendt en halv Snes Tusind
paa Restaurationer i Perioden 29.August-Nytaar.Sauer er en anden Type,men
holder sig til de andre af private Grunde.Han har uforskyldt siddet fæng—
slet,mistænkt for Deltagelse i illegalt Arbejde.
Signalementer:Eva Kanstrup,normalt affarvet,nu meget mørk.Ca 16o cm.Spinkel
drengeagtig,Gaminansigt.Tidligere Elev hos Ric Nissen.Ole Lohmann:Ca l8o cm
slank,mellemblond,lidt stirrende øjne.Meget velopdragen og velklædt.Muligt
Mustache.Erik Sauer:Ca l7o cm,kraftig bygget.Lyst krøllet Haar,blaa øjne.
Muligt Mustache.Dæknavne kendes for tiden ikke.

Gestapo har paa Folkeristret i København eftersøgt en Mand,der er registre
ret under Navnet Poul Erik Jacobsen,født i Rødvig,Bopæl Nattergalevej 72.
“Spærreomraadet” for Brevduer omfatter foruden Jylland følgende øer:Læsø,
Anholt,Hesselø,Sejrø,Samsø,Endelave,IEbelø,Barsø,Aarø og Als-altsaa øerne
i Kattegat og Lillebælt.De Duer,som evakueres fra Jylland,skal holdes in
despærret i de nye Dueslag.
Horsenspræsten Pastor Dahl er ført til Horserød.I Anledning af de urigtige
tyske Arklæringer til Bladene oplæste Pastor Krohn ved Gudstjenesten 2/4
følgende:Paa Grund af Forholdene kan menigheden ikke nu komme i Forbindel
se med sin Sognepræst,men vi er alle fuldt overbeviste om,at hver øre,der
er kommet i Kirkens Bazar,ogsaa er kornet Sognets Fattige til Gode,hvilket
da ogsaa fremgaar af
Regnskaber.Derfor staar da ogsaa Menigheden
fuldstændig uforstaae~de overfor de i ovennævnte Erklæring omtalte Forhold,
men med fortrøstning ser vi alle i Klostersognets Menighed frem til den
Dag,da vor Sognepræst igen kan forkynde Evangeliet fra denne Prædikestol
og frit kan færdés iblandt os,saa vi af hans egen Mund kan faa det forkla
ret,som nu er saa ubegribeligt.Vor Tillid til Pastor Dahl er ved det skete
ikke blevet rokket,thi vi er overbevist om,at han i sin Tale og sin Færd
har fulgt sit danske Hjerte og sin krisene Samvittighed,og som god luthersk
Præst har-gjort Martin Luthers Ord til sine:Det er hverken raadeligt eller
ufarligt at handle imod sin Samvittighed.Derfor ved vi ogsaa,at han som
god dansk Mand med oprejst Pande har taget Konsekvensen af sine Ord og
Handlinger.
Den tyske Værnemagt i Horsens har efter Ordre fra København skaffet Tallet
paa Politifunktionærer i Horsens.

Man kan i den kommende Tid vente kraftige Nazi-Provokationer.Saaledes vil
czekiske Nazister blive anvendt her i Landet.Side om Side med Schalburg
folk.Der advares mod Kolissioner.Eksempelvis kan nævnes,at en Organisation
Todt Mand i Gaar
d.v.s.Fredag-Eftermiddag løb amok paa Sølvtorvet,hvor
han hævdede at være blevet overfaldet af fire Mand.Han brugte to pistoler
og truede alle og enhver.Politiets indgriben afværgede Episoder,der vilde
have ført til Arrestationer.

Om den i svensk Radio kort omtalte Razzia paa Hotel. “Randers” i Søndags
kan oplyses:Tyskerne ryddede de søndagstrafikerede Gader i Firkanten om
Hotellet og opstillede Maskingeværer.Tysk Militær med Vaaben i Skudstil
ung stod i Portene i Karreen,og der var Soldater i Gaardene og paa Gaderne
Tyskerne ledte paa Hotellet efter Falskærmsfolk.Husundersøgelsen varede et
par Timer og gav intet Resultat.Man anholdt Portier Sloth og en Hotelkarl
og foretog resultatløs Husundersøgelse i Portierens Hjem.Aftenen forud
havde Tyskerne arresteret en sagesløs Mand,fordi han i en Tipie havde staaet
i en Port overfor Ortskommandanturen.Han ventede paa sin Kærèste.Dansk Po
liti afviste Medvirken.Manden er løsladt.

Den unge Isenkramkommis,som i en forretning i Esbjerg købte en Pistol ,som
en tysk Soldat tilbød ham,blev som omtalt arresteret af Gestapofolk som
Soldaten selv tilkaldte.Kommissen har nu faaet 1 1/2 Aars Fængsel ved tysk
Krigsret.

To tyske Maskiner er tørnet sammen i Luften over Langaa.Fem dræbtes,tre
reddede sig i Faldskærm.De to fik Kvæstelser.

-

Fru Gudrun Buemann,Torpegaard paa Fyn,er arresteret af Gestapo.I København
er Hans Jørgensen(Henning Berbum)arresteret.
Særmelding:Hilsen til Mogens,Valdemar,Preben,Inger,Finn og Adam.
Berlingske Tidende har afskediget Magister Henning Kehier paa graat Papir.
Afskedigelsen blev vedtaget paa et Bestyrelsesmøde.Flertallet af Berlingske
Tidendes Redaktionsmedlemmer har ikke hilst paa Kehler,siden Æresretsken
delsen i Stangerupsagen blev kendt.Kun Redaktør Egebjerg,bag hvem stod den
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Det vakte almindelig Jubel i København,da en engelsk Recognosceringsmaskine
Langfredag Formiddag legede Kispus med Tyskerne paa den blaa Himmel over
Byen.I den store Køjdes Kuldegrader trak Maskinen en hvid Taagestribe af
Rimkrystaller efter sig,og Tyskernes Antiluftskytsgranater dannede ved
Eksplosionen smaa Vattotter udenom Flyvemaskinen.Man konstaterede at Tys
kerne dkød elendigt.Undertiden sad skuddene flere Kilometer bag Maskinen,
som ikke nogetøjeblik var i Farezonen.Der blev givet Alarmtilstandssignal,
cia Maskinen forlod Luftrummet over København.Om visse andre Resultater af
Tyskernes Skydning vidner Dagbiadenes Referater.Som bekendt blev en Mand
dræbt af en nedfaldende Granat.
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Sekretæren ved Nordisk Institut i København,Jacob Askjær,er arresteret af
Gestapo af ukendt Grund.
Handelsbanken i Aarhus blev ødelagt ved Schalburgtage,ikke Sabotage.Dette
er Resultatet af den danske Politiundersøgelse.Bomben var anbragt,saa den
kun kunde anrette Skade hos Randrup,der er ved at blive upopulær i Nazi
kredse,og i Handelsbanken.Derimod var den tyske Telefoncentral i Kælderen
ikke truet,hvad selv et Barn har kunnet se.

5.-—

Studenteraktion,indr~imes,men han hævder,at han gik før Mødet var forbi,
og at han aldrig har givet Bidrag eller været til Møde der senere.Han er
klærer videre,at han intet har gjort for at faa forretninger med Tyskerne,
og gør opmærksom paa,at han efter 29 August sad arresteret hos Tyskerne.
Kautionsforsikringsanstalterne tegner ikke mere Kautionsforsikringer for
danske Politifolk.Man frygter for deres Fremtidsskæbne.
Der dannes nu Fagforeninger i Sverig som Underafdelinger af De samvirkende
Fagforbund.

Den udsendte Notits vedrørende Sorø Husmoderskole bedes efter Familiens
Henstilling alligevel ikke offentliggjort.Den maa betragtes som privat
Information.
Det er i Paasken konstateret,at Nazisterne har forsøgt at brænde Akademisk
Skyttekorps Lejr paa Høje Sandbjerg af.Forsøget er udført i Tiden 26 Marts
3o Marts.Ilden er død ud af Mangel paa Næring.Politiet leder efter Ger
ningsmændene sarmie sted,som man søger Gerningsmændene til Brandstiftelsen
i Studenterhytten i Sjælsø og Attentaterne mod Roklubberne
d.v.s.paa
Blegdamsvej,hos Schalburgkorpset.Man burde spørge Popp Madsen i Justits
ministeriet on den Sag.

Overbetjent Duelund,Søndre Birk,er efter sin dristige Arrestation af Mord
brænderen Hammeken fra Dagmarhus sat under Observation af Gestapofolk.Man
regner med et snarligt Attentatforsøg imod ham.Det er dog muligt,at andre
sørger for,at Hr~ Hammeken forinden faar andet i Hovedet end Hævnplaner.

-

-

Det danske Politi fik fornylig overdraget Frimurerlogen i Aarhus til ind
rettelse af Reservepoliti-Kasernen.Da senge etc.var stillet op,meddelte
Tyskerne at de beslaglagde Bygningen.
En tysktalender Person har 18/3 ved Toftlund røvet et Lommeuhr fra en Dreng
Sagen har været omtalt,men Ordet tysktalende savnedes i Aviserne.Den skyl
dige er en tysk Soldat,Carl Johannes Ditlefsen,som er deserteret fra Flens
borg.Han blev 3o/3 fanget af Tyskerne efter at en tysk Kvinde i Porplet ved
Toftlund havde angivet ham.
Forevisningen af en MUnchhausen-Film for tyske Soldater i Gram —enten var
det en Ufa-Krigsfilm eller ogsaa den kendte Hans Albers-Film om den rig
tige MUnchausen -blev 26/3 afbrudt af almindelig Graad.Det var dog Taaregas
og ikke Anger,som~ fremkaldte den.
Schalburgkorpset har i Jylland forsøgt at hverve Tropper ved at udgive sig
for dansk Politi ,der anmoder om Indtegningsbeviset,som de beholder.Politiet
har modtaget anmeldelse fra en Smedemester i Kloster ved Ringkøbing.Hans
Soldaterpapirer er blevet afhentet og har været i Aalborg.Han har to Gange
faaet Mødeordre,men blev klar over,at det var i fremmed Tjeneste,han Skulde.
De falske Politifolk har nu truet ham med,at han vil blive sat fast.Der ad
vares intrængende mod disse Personer
naturligvis indkaldes der ikke i øje
blikket Soldater til dansk Tjeneste.

Et tysk ønske om at spærre alle Telefonautomater i Byerne for at hindre
Telefonsabotage mod Virksomheder er ikke blevet ført ud i Livet.
Tyskerne har ladet de danske Myndigheder forstaa,at de i Tilfælde af Inva
sion agter at rekvirere ca looo private Biler i København af de ca 4ooo
Køreklare.För at sikre sig rekvirerer Luftværnet inden længe et lille Tu
sind Vogne,som straks faar CB-Nummerplader,selv om Firmaerne faar lov at
beholde dem indtil videre.
12.April skal der atter føres Forhandlinger om dansk-tysk Politisamarbejde.
En Reservebetjent fra Frederiksberg,Kyllin ,sidder for Tiden arresteret
for Røveri af 2o.ooo Kr.Han har givet Rollen som hjemvendt Finlandsfrivil
lig uden nogensinde at have været i Finland.Bl.a.har han holdt Foredrag og
vist en laant Film,som han paastod selv at have optaget.
Det har vakt forbitrelse i Politiet,at Politidirektør Stamm har erklæret,
at de Politifolk,som holder Vagt udenfor Politistationerne,paa Forhaand
er “afskrevet”.Nazjattentatet mod Odense Politistation fornylig har vist,
at det er rigtigt.
Det er blevet indskærpet de Kaffebarer,som har Grammofon-og Radiomusik,at
Forbudet mod “Sange på engelsk eller amerikansk Sprog”ogsaa gælder Gengi
velsen af Radiomusik og Grammofonplader.Naar Restaurationsorkestre nu spil
ler en engelske Melodier,maa Refrænsangeren nøjes med at nynne.
Slut.

-

Udenfor Krenchels Entredør lagde en Spøgefugl forleden en Pakke,mærket med
en Seddel ,hvorpaa der stod:Springer om et Minut.Pakken viste sig at inde
holde Avispapir.
Grosserer Røper-Petersen har i mange Eksemplarer udsendt et brev,stilet til
De frie Danske,i haab om,at det af ukendte veje maa komme Bladet i Hænde.
Han rykker ud i Anledning af,at han er nævnt i Sagen om Kehier og mødet i
National Studenteraktion.Røper-Petersen hævder,at han efter Invitation har
været til et Møde ,hvor Frits Clausen var tilstede.Da han gik,sagde han
til den,der havde inviteret ham:Nu behøver jeg ikke at gaa i det Kgl.
jeg har lige set Jacob von Thybo.At han ogsaa var til Mødet i National

PS:Notitsen om Eva Kanstrup m.fl.er ikke tænkt offentliggjort i noget Blad.
Den tjener til Eksempel og Advarsel .Der kan nævnes enkelte andre,men mindre
grelle.I Artikler bør der ikke nævnes Navne-det er ikke Gestapo,vi ønkser
at orientere.
Til Red.og andre vedlægges Cirkulære fra Stockholm.Skulde nogen ikke kende
Postgangen,kan de sende til NNs eller Inf.~.sædvanlige Adresse med Mrkt.
S 3,og det skal blive videreekspederet..Af hensyn til Ustillingen er man
interesseret i alle illegale danske Bøger.Send dem med.Ustillingen maa
selvsagt gerne omtales.

-

—
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Tyskerne har begaaet et nyt “Kaj-Munk-Mord” som Hævn for Drabet paa Stik
kerægteparret Fischer ved Korsør. Paaskedag myrdede de, som omtalt i
svensk Radio, og
efter langvarige Forhandlinger
muligvis i Dag ogsaa
i Dagbladene herhjemme, Adjunkt Jens Albert Ibsen, Slagelse. Adjunkten,
der blev 44 Aar gammel, var Socialdemokrat. Han blev cand.mag. i 1925 og
har været Lærer ved Rønde Kursus og Horsens Statsskole, inden han i 1930
kom til Slagelse højere Almenskole. Han har udgivet John Lockes Almen
Ideer og nogle Oversættelser. Mens Drabet kan ventes skildret nogenlunde
udførligt i Dagspressen, vil man givet lede forgæves efter den konkrete
Oplysning, at Ibsen blev hentet i en gul Bil af to tysktalende Personer,
som skød ham i Vognen og kastede Liget ud paa Landevejen.
Alt tyder paa, at det var den berygtede “Abteilung III” fra Dagmarhus,
som atter havde sine Folk i Arbejde.
-

-

Tyskerne eksperimenterer paa Bornholm stadigvæk med fjernstyrede Raket
Bombemaskiner, det meget omtalte nye Vaaben. Mens man tidligere kun har
set Raktebomberne som smaa Modeller, eksperimenteres der nu med store
Flyvemaskiner. Under et af Forsøgene skete der i Lørdags et Uheld. En u
bemandet Flyvemaskine kom susende i lav Højde og gik i Jorden 15 Meter
fra Stamperogaarden, som ejes af Gdr. Harald Nielsen. Den pløjede en dyb
Fure i Luften, sprang til Vejrs igen og eksploderede saa oppe i Luften
med et Drøn, som hørtes 10 Kilometer bort. Sprængstykkerne spredtes ind
til 500 m bort. Gaarden blev ramt flere Steder, saaledes blev en gammel
Udbygning næsten væltet, og der gik Ild i den nærmeste Længe. Taget og
en Del af Loftet brændte. Først et Par Timer efter Eksplosionen kom Ty
skerne til Stede. Desværre var Maskinen totalt splintret.
I de udførlige tyske Meldinger om Nedskydninger af allierede Flyvemaski
ner paa dansk Territorium i Paasken savnede man Oplysninger om, hvad
Luftkampene kostede Tyskerne af Jagermaskiner. Eksempelvis kan nævnes, at
der under en Luftkamp over Lolland ganske vist gik en flyvende Fæstning
tabt
men den tog tre tyske Jagere med sig. De manglede i Opgørelsen. I
Betragtning af, at der i Paasken alene fra Lørdag til Mandag Nat sendtes
8000 allierede Flyvemaskiner ind over Tyskland, maa Nedskydningstallene
kaldes ubetydelige.
-

Tyskerne har meddelt, at de vil beslaglægge tre store Turisthoteller paa
Nordbornholm. Man ved endnu ikke, hvad det bliver for tre. D~ skal bruges
til Flyverskole.
Læge Frits Clausen har været paa Paaskeorlov fra Drankerhjemmet i WUrts
burg, hvor han tilbringer den meste Tid af sin glorværdige Krigerkarrie
re. 8 Politibetjente var kommanderet til Bovrup for at passe paa ham. Iøvrigt er Bovrup i Alarmtilstand, fordi der fra Stikkere i København er
meldt Fare for Partikontoret.
Det er de danske Myndigheders Hensigt at anvende den Koncentrationslejr,
der nu bygges i Frøslev ved Grænsen, til de Ca. 1000 internerede ikkejødiske Danskere. Naar Tysklandsarbejdere, Frikorpsfolk etc. vender hjem,
skal alle uønskede sorteres fra og anbringes i Lejren til nærmere Prøvel
se.
Der landsættes af og til Vaaben i denne Tid. Det maa henstilles til Ci
vilbefolkningen at forholde sig passiv, hvis man iagttager disse Inva
fortsættes
—
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sionsforberedelser. Nysgerrighed og for megen Snak var Skyld i, at Ty
skerne fornylig tog et Lager paa en fynsk Gaard (Ejeren er flygtet; om
talt i svensk Radio). Og en Spejderdrengs rent ud forbryderiske Geskæf
tighed kostede 6/4 Frihedsfronten en Del gode Vaaben. Drengen fandt i
Rosholm Skov ved Hornslet nogle nylig landede Maskingeværer etc. I Stedet
for at holde sin Mund, gik han til Politiet, der var nødt til at alarme
re det tyske Sikkerhedspoliti. Hele Vaabenlageret blev hentet af disse.
Tyskerne har nu, foruden Minefelterne, anbragt 4 kg Trotyl paa hver Etage
i den tyske Afdeling i Vestre Fængsel. Det betyder, at hele Fængslets In
dre kan pustes ud med et Tryk paa en Knap. Det kan i givet Fald blive Se
kunder om at gøre, naar Fangerne skal reddes. Tyskerne arbejder stadig
paa at faa hele Fængslet, der i saa Fald omdannes til en veritabel Fæst
ning.
I København har de tyske Myndigheder i Paasken truet med at genindføre
Spærretid. De hævdede, at dansk Politi havde afvist at hjælpe tyske Sol
dater, som var i Vanskeligheder. Da Sagen blev undersøgt, viste det sig
at være rent Vrøvl.
2 tyske Stikkere i Sønderborg har faaet tysk militær Vagtpost placeret
udenfor deres Hjem. En praktisk Foranstaltning, saa man kan se, hvor de
bor.
Man ha r i Paasken fjernet en Mængde tyske Plakater fra københavnske
Plankeværker. De fortalte tyske Soldater om Strejkerne i Berlin.
Uddrag af københavnsk Politirapport: Patruljen fra Gernersgade kaldt til
Raadhuspladsen, hvor en Dansker beskyldte et civilklædt Medlem af den ty
ske Værnemagt for at have stjaalet nogle Flasker. Danskeren blev an
holdt
-

I en Lejlighed i Kompagnistræde maatte dansk Politi den 2.April redde en
Kvinde, der tidligere har indladt sig med tyske Soldater. Hun var blevet
overfaldet af to Obergefreitere, der satte hende Pistolen for Tindingen
for at opnaa Samleje.
Samme Dag maatte man rykke ud til et S-Tog, hvor tre tyske Soldater var
kommet i indbyrdes Slagsmaal. Vist blæser det
Schalburgfolk og Frikorpsfolk har haft en gæv Orlov i København i Paa
sken. I en halv Snes Tilfælde har den blandede Udrykningskommando maattet
gribe ind overfor den Slags Folk, naar de morede sig med at slaa tilfæl
deige forbipasserende, Mænd og Kvinder i Flæng, i Jorden, eller med at
skyde efter Folks Vinduer. Rekorden blev slaaet, da Schalburgfolk Langfredag skød til Maals efter Rigshospitalets Vinduer og placerede et Par
Fuldtræffere i Sygestuen i Afdeling H I, ligesom de gennemhullede en Sy
geplejerskes Kappe en Centimeter over hendes Hovedbund. Ogsaa gennem Fre
deriksberg Hospitals Vinduer blev der skudt. Paa Geels Bakke standsede
en Illebilfuld berusede Schalburgfolk en Vognmand og tvang ham med Pisto
lerne til at udlevere de Cigaretter, han havde paa sig. Paa Østerbro slog
en SS-RottenfUhrer Nielsen flere Mennesker i Jorden lige udenfor Politi
stationen, og et andet Sted overfaldt en UnterscharfUhrer Palle Jørgensen
flere Mennesker, hvorefter han truede med at skyde paa Politiet. 3/4. har
fortsættes
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to Schalburgfolk terroriseret Nyhavn med Pistol i Haanden, og Langfredag
kanldet to andre løs i Hindegade og Store Kongensgade, dog uden at saare
nogen.
I Roskilde trængte to tyske Patrul jer ind til Realskolens Aarsfest i Paa
sken, skønt det var et privat Skolebal. De “ransagede” Lokalet. Da man
b ad den sidste Patrulje og klappede, da den trak sig tilbage, slæbte
den en ung Mand uddi Gaarden og sparkede ham ukendelig.
I Hillerød forsøgte en Schalburgmand, Ernst Viggo Larsen, at stikke en
Pølsemand med Bajonet. Han var beruset.
I Aarhus skød en l7-aarig Marinevægter, som har arbejdet i Aarhus, sig
selv i et Anfald af Anger.
Schalburgfolk stormede Langfredag Professor Harals Bohrs Arbejdsværelser
i Instituttet for teoretisk Fysik. De skød Laasen ud med Maskinpistolsal
ver of anrettede en Del anden Ødelæggelse. Lidt senere overfaldt de x ud
for Retsniedicinsk Institut to patruljerende Politibetjente. De paastod,
at der var blevet skudt paa Frimurerlogen, og at Skuddene var affyret in
de fra Instituttet, som var mennesketomt.
Samme Aften knuste Schalburgerne Ruderne i Restaurant Mayfair paa Strøget
og knuste med Skud to Vinduer i Sct. Pederstræde.
I Skallerup paa Fyn afbrændte Sabotører i Paasken en stor Garage med 4
Biler, som Ejeren, Vognmand Ejner Jørgensen, anvendte til Transport af
Arbejdere til og fra Beldringe Flyveplads.
I Anledning af dette Flyvepladsarbejde, skal hele Egnen nu evakueres. Tyskerne sysler desuden med Planer om at evakuere Del af østmøen.
I Kalvehave ødelagde en Sabotagebombe en Bil i Mekaniker Gothard Chri
stensens Værksted, hvor tyske Biler repareres. Mekanikerens Bil røg i
Luften.
I Aalborg har Sabotører den 3/4. anrettet større Skade paa et tysk Mari
nedepot og desuden stukket 2 Olietanke paa Aalborg Værft i Brand.
Tyskerne ønsker nu overalt i Landet Oplysninger om de lokale Politistyr
kers Antal
antagelig for at vide, hvormeget Mandskab man skal stille op
imod disse Styrker. Desuden ønsker man i Nordjylland Oplysni~nger om Syge
huse, Læger, og Lægers Bopæle.
-

En Grønthandber i Esbjerg der har været interneret som Kommunist og har
en Søn, som er eftersøgt, blev forleden opsøgt af en Mand, der tilbød ham
en Maskinpistol. Han afviste og anmeldte Sagen til dansk Politi, som op
dagede, at Manden var Sønderjyde og ansat som Provokatør under Gestapo.
Inspire’ret af Søpolitiets tidligere Chef, Sillemann, har Tyskerne indle
det en ny Aktion mod Søpolitiet. Den førte til Ransagning i Søpolitiets
Lokaler og til Anholdelse af Overbetjent Schriber og Politibetjent Nor
mand Dahl.
Som allerede meddelt, bl.a. i Bladet “Dannebroge”, har Krenchel en Pjece
omStikkerorgani≤ationen “Dansk Folkeværn” i Arbejde. Den skal ud i
500.000 Eksemplarer til alle Husstande.
-fortsættes-
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To tyske Soldater blev Langfredag saaret i Studiestræde, da de nægtede at
udlevere deres Pistoler til to Danskere. Den ene fik et Skud i Hoften,
den anden i Foden.
Fru Petersen, østerdalsgade 7 II, har i nogen Tid haft en Kontrovers med
sin Husassistent. Husassistentens Svoger er Frikorpsmand, og da han kom
hjem paa Paaskeorlov, trængte han ind til Fru Petersen for at ordne Sa
gen
med Pistol i Haand. Naboer tilkaldte Politiet, som kom i Tide.
Slut-

-

13.April 1944.

I

Den 20 aarige Volontør Niels Stenderup, Tordenskjoldsgade 17, København,
er ved tysk Krigsret blevet dømt til Døden. Han blev anholdt l3.Februar,
sigtet for Overfald paa en Tysker. Ligesom de tre dødsdømte fra Bogense
afventer han Henrettelsen uden at have faaet Oplysning om, hvorvidt der
vil blive søgt om Benaadning eller ikke.
De saakaldte Banditter i tilegnede tyske Uniformer, som afhentede og myr
dede Lektor Jens Albert Sørensen Ibsen fra Slagelse, talte Højtysk. Ibsen
var Tysklærer, og det fremgaar af Børnenes Vidneudsagn, at han ikke fat
tede Mistanke til de tre Mænds Nationalitet. Det hedder i Politirappor
ten, at Mændene talte “Højtysk uden Akcent”.
Forskellige Steder i Sønderjylland har Tyskerne paa Politikontorerne hen
tet Oplysninger om Motorkøretøjer. De har derefter besøgt de forskellige
Ejere og meddelt en Del af dem, at de kunde regne med, at Bilerne i nær
Fremtid vilde blive beslaglagt af den tyske Værnemagt. Enkelte Steder har
Tyskerne opkøbt Biler udenom alle gældende Regler. Efter Forhandlinger i
København er disse Handeler blevet standset. Det var, som altid, naar
den Slags afsløres, lokale Misforstaaelser.
I Anledning af de omtalte tyske Trusler om at genindføre Spærretiden i
København, er der fra tysk Side givet Pojitidirektør Stamm en Undskyld
ning med Bemærkning om, at Klagerne var baseret paa Oplysninger, som har
vist sig at være forkerte.
I Isbaren Frederiksberggade 20, København, blev Gæsterne 8/4 “visiteret”
af SS-Mand Erik Holmgreen og Radiotekniker Jørgen Christian Simonsen,
SStrandvejen 322. Den blandede Udrykningspatrouille arresterede Holmgren, mens dansk Politi tog sig af Hr Simonsen. I xx Cafe Niclasson ved
Vandkunsten blev en tysk Soldat samme Aften arresteret, fordi han bombar
derede Gæsterne med Askebægre. Paa A F Drewsensvej skød Schalburgere ind
i en Lejlighed i Nr 5 uden at saare nogen. I Bellmanskælderen maatte man
hælde en tysk Soldat ud, fordi han i Beruselse generede Gæster. Paa Tri
anglen maatte man fjerne tyske Soldater fra en Sporvogn. De vilde ikke
betale og vilde heller ikke stige af. I Rosenvængets Sidealle Nr 8 var
der dansk-tysk Fest. Den endte med Skydning, men, saavidt vides, blev be
klageligvis ingen saaret.
Den 9.April bortførte Tyskere ved højlys Dag
Klokken 9~
~en Dreng, Søn
af Foged, Nordre Fasanvej 234 III. Han er l7.Aar. Han blev k~rt bort i
en Droske, men sat af paa Hjørnet af Raadniandsgade og Tagensvej, antage
lig fordi det var en forkert Dreng, man havde faaet fat i. Han fik Paalæg
om intet at sige-og har respekteret det.
-

-

9.April flaaede Frikorpsfolk, der truede med at bruge Vaaben, KU-Embiemer
af tre unge Mænd paa Amagertorv. Politivagten fra Gernersgade anholdt
Frikorpsfolkene. Pa~ Raadhuspladsen slog en Mand med KU-Eniblem en sages
løs Mand i Jorden. Det viste sig, at KU—eren var
Schalburgmand~ Ger
nersgadevagten anholdt ogsaa ham. 7 Frikorpsfolk gik om Aftenen amok paa
Strøget og kastede sig over en Mand, som de paastod “nedstirrede” dem.
Da to danske Politimænd kom til, affyrede en af Frikorpsfolkene sin Pi—
stol, saa Kuglen fløj over deres Hoveder. Gernersgadevagten fik fat i
fire af dem. Udfor det tyske Rejsebureau xx i Østergade, som bevogtes
Nat og Dag, blev Vagtposterne, to CB-Betjente, 9.April om Aftenen over
-fortsættes-
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faldet og slaaet ned af to tyske Marinesoldater, som derefter flygtede.
To unge Mænd, der ved Solnedgangstid prøvede at sænke Flagene udenfor Pa
lacehotellet paa halv, blev anholdt af dansk Politi.
lO.April overfaldt en Schalburgmand i Hovedbanegaardens Hal en Mand, der
havde betegnet ham som det, han er: Landsforræder. Da der dannedes Opløb,
lykkedes det Manden at slippe væk. Paa Strøget og paa Englandsvej nær A
magerbrogade kom det i Aftenens Løb til Sammenstød mellem Schalburgere
og Civile. Paa Englandsvej blev der skudt, men ingen saaredes.
9.April greb Tyskerne ind overfor Flagning paa halv Stang fra fem Ejen
domme i Sæby. Det viste sig, at de paagældende flagede for en Sabotagevagt, som er død af Kulosforgiftning, og som den Dag blev begravet~
Schalburgmand Ejvind Sørensen, der ligger til “Uddannelse” i Høveltelej—
ren, har været paa Paaskeorlov i Aarhus. lO.April overfaldt det søde Barn
paa Banegaardspladsen i Aarhus sammen med to tyske Marinesoldater tilfæl
dige Forbipasserende og Rejsende, antagelig for at supplere sin Uddannel
se. Feidgendarmeriet anholdt ham. Formentlig skal han have Egeløvet med
Sværd.
Som i sin Tid meddelt anholder Tyskerne saarede Flyvere, uanset deres
Tilstand. I Tønder fjernede man eksempelvis tre haardtsaarede fra Sygehu
set og sinkede Operationer i flere Timer. Et endnu grovere Tilfælde fo
religger fra Horsens, hvor den eneste Overlevende fra en britisk Maskine,
der faldt ned ved Aale i Søndags, blev “fanget”, mens han laa døende paa
Operationsbordet. Det drejede sig om en ung Australier, der fik Bækkenpartiet knust ved Nødlandingen. Han faldt ned i en Skov og fandtes først
tre Timer efter. I en lille Gummipose fandt man en Seddel, paa hvilken
han havde skrevet en sidste Hilsen hjem. Den sluttede med Ordene: “Smer
terne er ikke til at udholde. Farvel”. Han levede imidlertid endnu, og
man førte ham til Kommunehospitalet i Horsens. Her paabegyndte Lægerne
en vanskelig Operation. Den overværedes af en tysk Læge og lededes af 0verlæge Sølling. Før den var afsluttet kom en tysk Patrulje, der med Magt
gennemtvang Udlevering af den døende Flyver. De behandlede Sygeplejersker
og Patienter, som vilde lægge Blomster paa den døendes Baare, brutalt,
men kunde dog ikke forhindre, at Australieren fik en Buket rød-hvide Nel
liker i Haanden. Hans Fingre lukkede sig om den i Dødskampen.
En firemotorers amerikansk Bombemaskine fik Tirsdag Motorskade ved Born
holm og nødlandede paa en Mark-med Understellet trukket op i Flyvemaskin
kroppen for at forkorte Landingsdistancen. Forinden havde man kastet den
sidste Bombelast i Havet udfor Gudhjem. Landingen gik glat. 7-8 Mand for
lod Maskinen og har siden været forsvundet.
Det henstilles til Bladene ikke at omtale Folk som Stikkere eller at
bringe sorte Lister. Aarsagen er den sidste Tids enkelte Fejltagelser.
I Stedet anmodes man om at tilstille Raadet eller Information Oplysnin
gerne ad sædvanlige Kanaler. De vil da blive gjort til Genstand for nøje
Undersøgelse, og Udhængning vil ske af denne Vej. Man haaber derved at
kunne undgaa Fejltagelser. I visse Tilfælde virker selv korrekte Medde
lelser uheldigt, idet det ikke altid er rigtigt at advare Stikkere om,
at de er afsløret. Oplysninger ad denne Vej vil muligvis derfor af og til
-fortsættes-
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være ledsaget Henstilling om at undgaa Omtale, da andre Midler skal brin
ges i Anvendelse. Disse Synspunkter har Raadets Billigelse.
Arkitekt Torkild Chr Hemmingsen, Sundholmsvej 53, København, er anholdt,
sigtet for Sabotage.
Anholdelser i Odense: Agent Karl Henriksen, Jomsborgsvej 14, Klare Buchart Hansen, Bryggervangen 24, Smed Svend Jørgensen, Turesensgade 7, Dr.
med Sv Skovsbøll, Skuespilleren Svend Aage Andersen og Dyrlæge Ove Bjer
ge Jørgensen, Aarslev.
Pas paa, hvad de-siger i Sporvognene. Som allerede meddelt er der pr.l3/3
ansat 40 Schalburgfolk som Sæsonkonduktører ved de københavnske Sporveje.
De lytter
Da amerikanske Flyvemaskiner Søndag passerede Storebælt, hejste de tyske
Skibe i Bæltet dansk Flag
i tidligere omtalte Pjece af Krenchel “Dansk Folkeværn” siges det, at
“nu gælder det vort Lands Fremtid. Vær med til at bygge videre paa Dan
marks tusindaarige Historie, saaledes at vi, uanset Stormagtskrigens Re
sultat, kan sikre et frit og uafhængigt 1Janmark for kommende Slægter”.
Bemærkningen “uanset Stormagtskrigens Resultat” er pudsig i Betragtning
af, at Dansk Folkeværn blev stiftet i Dagmarhus under tysk militær Be
skyttelse og Gestapo--Visitation af alle Deltagere.
Pjecen maa vies en vis Opmærksomhed, da den antyder, at “hvis vi ikke
selv forstaar, at der nu er Brug for en dansk Regering og Folkerepresen
tation til at varetage Danmarks Interesser, kan det blive svært i Frem
tiden at overbevise andre om Nødvendigheden heraf”
Det ser ud til, at Sædelighedsforbryderen Krenchel vil danne Regering
naa, det Tilhold han har, omfatter ogsaa kun Badeanstalter og Nødtørfts
huse. I Rigsdagen maa han godt vise sig.
Som Folkeværnets første Opgave nævnes “at støtte en national dansk Rege
ring”, og man bekender sig til “et ærligt Folkestyre, ledet af redelige
og uafhængige danske Mænd med Evne og Vilje til at hævde Danmarks natio
nale Selvstændighed
at sikre Danmark en værdig Plads i~Samarbejde
med Europas øvrige Folk”
-

At alt dette og mere til kan opnaas for 4 (fire) Kroner om Aaret, er rø
rende billigt.
Pjecen vil blive udsendt under Mottoet “Træd modigt frem, hver Kvinde og
Mand, og kæmp for Hjem og Land”.
Før Kampen skal man dog altsaa være villig til at lade sig visitere af
Gestapo, og de Oplysninger, man indsamler i Kampen mod de landsskadelige
Kræfter, afleveres- - mod passende Ducør
i Dagmarhus.
-

L5-Nazjsten Frede Jordan har, efter næsten et halvt Aars Forløb, tvunget
Ritzaus Bureau til at udsende et Dementi af en Meddelelse om, at han,
Jordan, skulde have været blandet ind i en tysk Sort Børs Affære af gro
veste Art. Ritzau udsender Jordans perfidt affattede Brev og meddeler
kort og godt, at den Mand, som var anholdt i Sagen, blev løsladt ikke
fortsættes
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paa Justitsministeriets, men paa Udenrigsministeriets Foranstaltning,
hvilket tyder paa, at der har været tyske Interesser med i Sagen.
I Helsingør cykler tyske Soldater paa Byens Fortove. Den 10/4 ødelagde
de en dansk Fodboldkamp. Det drejede sig om en Klubkamp paa Nordre
Strandvej. Tyskerne blev nægtet Adgang, da de jo ikke var Medlemmer. Over
Hornbækbanen trængte de derefter ind paa Banen i et Antal af 80 og lejrede sig i Græsset. De fleste danske Tilskuere forlod Pladsen. Lidt efter
cyklede 85 Tyskere ind ad Hovedindgangen, idet de skubbede Kontroløren
til Side. De stillede Cyklerne op og Geværerne i Pyramide og satte sig
for at se paa Fodboldkampen, der
hvilket ikke tjener Helsingørs Fodspillere til Ære
blev spillet til Ende.
-Slut—
-
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‘y~ De danske Myndigheder har nu ladet Tøjkort og Skotøjskort gaa i Tryk/ ken...
l3.April holdt Tyskerne Prøve-Alarm i København uden i Forvejen at have
underrettet danske Myndigheder. Tropper besatte Udfaldsvejene og en Del
offentlige Bygninger, fremfor alt Nationalbanken og Hovedpostkontoret.
Desuden saas de paa Slotsholmen ved Ministerialbygningerne. En Time efter
holdt det danske Politi Prøve-Alarm, og det hævdes, at det var en Tilfæl
dighed, at de to Alarmer fandt Sted samme Dag. Kun 10 københavnske Poli
timænd mødte ikke rettidigt, og de fleste af dem havde gyldig Grund. Den
tyske Prøve gav Anledning til Rygter om Invasion paa det europæiske Fast
land, i de fleste Tilfælde Sydfrankrig. +)
Tyskerne har ogsaa afholdt Invasionsøvelser af anden Art. 6.April træne
de man Tropperne i Dyrehaven, paa Galopbanen og i alle private Haver mel
lem Kysten og Skovløberhuset i Ordrup Krat. Der var ikke forud givet E
jerne Varsel, og flere ældre Mennesker fik Chock ved at se tyske Soldater
“slaas” i Blomsterbedene. Lignende øvelser har tidligere fundet Sted paa
Amager. Paa Møen har tyske Soldater under øvelser afspærret Vejene ved
Hambølle og visiteret Trafikanterne. I Aarhus træffes tydelige Forbere
delser til Arrestationer i Tilfælde af Invasion. Man regner bl.a. med,
at Studenterne skal interneres, men det er endnu kun Gisninger. Indsam
lingen af Biler fortsættes Landet over.
Som øvelse skal man muligt ogsaa forklare en mærkelig Begivenhed l2.April
i Nykøbing S. Klokken 4 Morgen besatte Tyskerne med Tropper, der ankom i
tre store Rutebiler, Byens Politistation, som blev holdt besat i to Ti
mer, iden at der blev givet nogen Forklaring.
Dampskibsselskabet “Progress”, København, har faaet Meddelelse om, at
dets 2500 Tons dw. store Damper “Kejserinde Dagmar” er totalforlist paa
Rejse til Bremen. Donkeymand xxxxx Thure Nyholm, Hedehusene, omkom. Han
var finskfødt og finsk gift. 2.Styrmand og en Matros kom letteretil Skade.
Under Luftalarm i Sønderborg l.Paaskedag forsøgte to tyske Officerer at
faa Adgang til et Vandtaarn med CB-Vagt. Da CBerne efter Ordre ikke luk
kede nogen ind, tilkaldte Officererne i Raseri Marinesoldater, der under
Anvendelse af Haandgranater og med Maskinpistoler i Hænderne stormede
Taarnet og fangede CB-erne, som derefter blev holdt fængslet ~fra Kl 15,30
til 22. I den Tid holdt Værnemagten Taarnet besat.
En tysk Soldat har beskudt Gaarden Staursbøl ved Vestervig den 8.April
Han ramte en Del Ruder. •En beruset tysk Marinevægter har skudt om sig ved
Vilh Bergsøes Fabrik i København. Han blev fanget i Kiplings Alle og
maatte i Detentionen. I Aarhus har en Marinevægter beskudt en Portør fra
Statsbanerne, som i tjenstligt øjemed passerede en Bro, Vægteren passer
paa. Portøren slap uskadt.
I Nykøbing M er tre Organisation Todt-Biler blevet ødelagt ved Sabotage.
lO.April om Formiddagen affyrede Gestapofolk paa en af Perronerne paa
Hovedbanegaarden Skud efter en Mand, som flygtede fra dem.
+) Ifl. svensk Radio i Dag Kl 9,00 opfangedes i Gaar Kortbolge melding
om canadiske Troppers Landgang Sydfor Calais. Antagelig Nervekrig...
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Efter havd Bladet “29.August” oplyserhar Beboerne i Landsbyen Vind ved
Hobro gennemført en Indsamling af Penge til den lokale Afdeling af Værnemagten, en Lyttepost, da den forleden blev afløst.
Den Arbejdsløn, Arbejderne ved B & W gik Glip af under sidste Strejke,
androg 600,000 Kr.
Oplysninger, der har fundet Vej til Udlandet, om “Rottefarme” i Kastrup
Lufthavn til Udbredelse af Pest etc., er fri Fantasi. Der er ikke set
Rotter i Lufthavnen siden September-Oktober, og den Gang blev det fast
slaaet, at det drejede sig om hvide Rotter til videnskabeligt Brug. De
var stationeret i Lufthavnen under en Transport fra eet Laboratorium til
et andet.
I Hvervebetingelserne til den tyske Krigsmarine hedder det, at enhver
Dansker mellem 17-45 Aar kan antages, hvis han dokumenterer Duelighed,
Straffrihed () og Upaaklagelighed (~). Man forpligter sig for Krigstid.
Frivillig Videreforpligtelse er mulig. ønsker om Indsats i eller udenfor
Danmark tages der saavidt muligt Hensyn til. 12 Ugers Uddannelse.

3
Fra den tyske Værnemagt i Skrydstrup er 9.April stjaalet 2 Valakker, en
jydsk Hoppe og 3 Sæt Seletøj. Desuden forsvandt en Sæk Havre.
Den unge Marinevægter, som i Paasken begik Selvmord i Aarhus, hed Holger
Nielsen og boede Sjællandsgade 92.
Skærtorsdag er et tysk Ammunitionslager i østerskoven ved Haderslev
sprunget i Luften. 6 Soldater menes dræbt.
I Nørrebros Bio anholdt Tyskerne Langfredag Inspektør Helge Rassow, efter
først i nogle Timer at have holdt hans Fader, Biografdirektør Knud Ras
sow, som Fange i-Dagmarhus.
Det er ved Politiundersøgelse godtgjort, at det er Schalburgkorpset, som
har fjernet Kartotekerne hos K U og Dansk Ungdoms Samvirke. Det sidste
Tyveri aabner visse Perspektiver, idet det fandt Sted den eneste Aften,
paa hvilken Kartoteket befandt sig i Ungdomssamvirkets Kontorer~

l0./4 var der Husundersøgelse hos Skibsrheder Lauritzen, Hammerensgade.

Onsdag Aften ved 21 Tiden fik Politikens Kriminalmedarbejder, Redaktør
af Kriminalpolitibladet Vilhelm Bergstrøm, Besøg af en ukendt civil Mand,
der spurgte efter uden at træffe ham. Umiddelbart efter kom to Mænd i
tysk Uniform. Der tilkaldtes dansk Polit~i, men Mændene var forsvundet.
Mens de uniformerede Mænd muligt har taget Fejl af Husnumret
paa samme
Etage i Huset ved Siden af bor venlige unge Damer
kan den civile Mands
Besøg ikke forklares.

En Frikorpsmand, der bor Bachersvej 93, har faaet sin Lejlighed beskadi
get af en Brandbombe.

Kl 21,30 Onsdag sprang en tysk Bil i Luften udfor Magasin paa Kongens
Nytorv. Den blev ødelagt.

De to tidligere københavnske Politibetjente Mentog Rudolf Petersen, der
nu er i Gestapo, besøgte en af Dagene før Paaske Politiinspektør Melle
rup, der dog ikke havde Tid til at tale med dem. Efter Besøget er i “Na—
tionalsocialisten” fremkommet Angreb paa Mellerup, i hvis Forkontor det
skal “flyde” med illegale Skrifter. De to Gestapofolk forsøgte derefter
i Radioafdelingen at komme til at anholde en tidligere Kollega, Holbech
Petersen. Han var ikke hjemme.

Krenchels Folk laver i disse Aftner Propaganda ved at kaste smaa Segl
garnsbomber ud fra Vinduerne paa tæt befærdede Steder. Bomberne indehol
der Propagandamateriale.

Den fra Kolding berygtede danske Gestapo-Mand Brinckmann er af dansk Po
liti sigtet for Tyveri af Dækketøj fra Jørgensens Hotel i Horsens. Han
kan ikke anholdes.

-

-

Alle tyske Soldater, som paa Orlov passerer Grænsen, fratages al Ammuni
ti on.

I Herning blev der 9.April stjaalet 4 Spoler af den 5 Spoler store tyske
MUnchhausen-Film. Sabotagen blev først opdaget, da Sabotørerne forkyndte
den paa Plakater Byen over. 2.Paaskedags-Premieren gik i Vasken. Paa Pla
katerne opfordredes til i det nye Besættelses—Aar at lade tyske Film gaa
for tomme Bænke, og det understregedes, at Biograferne tvinges til at
spille dem.
I Paaskedagene er der i Rønne sket Bonibeeksplosioner i fire Butiker, hvis
Indehavere er tyskvenlige: Mejeriet Svalhøjs Udsalg, Læderforhandler Mor
ten Pedersens Forretning, Helge Hansens Viktualieforretning og Tholstrups
Osteforretning. Det sidste Sted samledes Folk i Hundredevis og raabte
Hueea. Læderhandleren og Viktualiehandler Helge Hansen saaredes begge
Lettere af Glassplinter. Helge Hansens Ejendom sank i Grus, men en Brand—
mur reddede hans private Lejlighed.
Bagermester Sejersen og Hustru, Horsens, er løsladt fra Horserød. Erik
Kjær ventes ført tilbage fra Vestre til Horserød.
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Information 15.April 1944
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Nr 252

Krigens første Luftangreb, rettet direkte mod Kastrup Lufthavn, fandt
Sted i Gaar Eftermiddags, mens der var Alarmtilstand i Storkøbenhavn.
Ganske overraskende for Tyskerne dukkede to britiske Langdistance-Jager
maskiner ud af Skydækket og dykkede med standsede Motorer direkte ned mod
en Del parkerede tyske Flyvemaskiner. Idet Englænderne var nede over
Lufthavnens Hangarer, satte de Motorerne i Gang igen og skød samtidig af
alle Rør. Skydningen kunde høres langt ind over Amager. Tyskerne naaede
ikke at faa løsnet et Skud. En nylig landet Maskine kom i Brand, fire an
dre blev gennemhullet. Om den brændende Maskine stod efter Angrebet fire
Mekanikere ganske uskadte. Den enes Værktøjsmappe var gennemhullet som
af en Kæmpesymaskinë uden Traad. De engelske Maskiner stak næsten lodret
til Vejrs og forsvandt igen i Skydækket.
Skydningen fra Saltholm Flak i Aftes var øvelse.
Tirsdag Eftermiddag blev et tysk Orlovstog sydfor Tønder angrebet af ame
rikanske Flyvemaskiner, der beskød Lokomotivet med Maskingeværer, indtil
Kedlen eksploderede. En Del af Waggonerne blev gennemhullet. Togfører,
Lokomotivfører og Fyrbøder dræbtes, flere Soldater saaredes. Tyskerne har
hidtil ikke regnet med denne Risiko for Orlovstog i Danmark eller i Nær
heden af Danmark, mens man i Vesteuropa anser det for Soldaternes største
Risiko.
Pressens Radioavis og Dagspressen har hver sin Censur, og de Herrer kan
ikke godt sammen. Det manglende Samarbejde er Forklaringen paa, at mans
Radioavisen allerede i Forgaars skildrede Stikkermordet i Nordborggade,
havde Pressen endnu i Aftes ikke faaet Tilladelse til at nævne det ( En
Sabotagevagt fra Nordwerke, Møller, blev skudt i Panden og dræbt, da han
lændede sig ud af sit Vindue med en Lommelygte for at se, hvem det var,
der r-ingede paa hans Entredør om Natten). Enten afventer man fra tysk Si
de et Gengældelses-Mord, eller ogsaa skal Dr.Best se Politirapporterne.
Det sidste Forlangende var Skyld i, at Mordet i Slagelse Søndag først kom
i Aviserne Mandag. +÷)
Tyskerne begravede forleden 17 allierede Flyvere paa Svinø Kirkegaard,
uden IEressalut og uden Præst. Kun en Repræsentantvfor det danske Politi
lagde Blomster paa Graven.
Det er nu oplyst, at Tyskerne besatte Politistationen i Nykøj~ing 5. som
Led i en Jagt paa nødlandede Flyvere. Efter Besøget i Nykøbi~ig, hvor man
visiterede alle Trafikanter, har Tyskerne klaget over, at man ikke i Ods
herred har Legitimationskort. Muligt gennemføres Legitimationskortordnin
gen af denne Grund i hele Landet.
Tyskerne har i Aarhus forlangt 50 Adresser paa Ejere af Motorvogne ikke
under halvanden Tons. De har ikke Tid at gaa fra Hus til Hus og spørge
sig for, naar de skal rekvirer Biler. Dansk Politi har afslaaet at give
Oplysni nger.
++) Nordborggade-Drabet frigivet til Pressen i Nat. Findes omtalt i Mor
genbladene.

95

2
De tyske Telegrammer i Dagspressen om en fireaarig Overenskomst mellem
England og Kanada om britisk Overtagelse af Kanadas Overskudsproduktion
af Bacon inden Slutninger~ df 1947, er opdigtede. Ifl. det sidst ankomne
Nr. af det kendte engelske Tidsskrift “Economist” gælder den britisk-ka—
nadiske Aftale for 2 Aar, og den bestemmer, at Baconeksporten i det
førstkommende Aar skal nedskæres med en Trediedel af, hvad den var sidste
Aar. En lignende Nedsættelse vil finde Sted i det paafølgende Aar. Afta
len kritiseres stærkt i Kanada, idet man hævder, at den viser, at Stor
britannien allerede nu forbereder sig paa igen at forsyne sig med Bacon
fra Danmark.
Hensigten med de forfalskede tyske Telegrammer, som kommenteres af Stor
rumseksperter og L.S.-Folk turde være tydelig.
Generaldirektør Knutzen har erklæret, at det med 100 pCts Sikkerhed er
fastslaaet, at det var Gløder fra et ældre tysk Godslokomotiv med gennem
rustet Askekasse, som stak Ild paa Lillebæltsbroen. Samme Lokomotiv var
samme Nat Skyld i en Svellebrand ved Ejby paa Fyn, siger Generaldirektø
ren. Han oplyser samtidig, at naar Ilden fik saa voldsom en Udbredelse,
skyldes det ikke mindst, at Middelfart Brandvæsen først nægtede at rykke
ud under Henvisning til, at Ilden havde fat i Broens Jyllandsside, der
sorterer under Fredericia.
En tysk Soldat blev 12/4 om Aftenen fundet haardt saaret af flere Skud
paa Gaden i Esbjerg. Episoden er uopkiaret. I Aalborg har to tyske Sol
dater “skudt hinanden”. Under Skænderi greb den ene til Pistolen, og da
han opdagede, at han havde dræbt sin Kammerat, begik han øjeblikkelig
Selvmord. Slagsmaal mellem tyske Soldater indbyrdes bliver iøvrigt mere
og mere almindeligt. Gernersgadevagten i København har saaledes gentagne
Gange maattet rykke ud til Sammenstød mellem Soldater indbyrdes eller
mellem Soldater og SS-Folk.
11/4 er der forsøgt Sabotage mod Biografen i Gilleleje. Man fandt, da et
Indbrud blev opdaget, i Operatørrummet tre sammenbundne danske Haandgra
nater med Tændingsanordning, som var brændt ud, og Brandbomber laa nede
i selve Salen. En Stjernekaster var uden Held benyttet som Tænding. Paa
Tilskuerpladser og Scene var hældt flydende Fosfor, der kom i Brand uden
at anrette større Skade. Biografens ødelæggelse vilde have hindret Land—
liggerne i at se Film i Aar. Ejerinden, Fru Nielsen, der ogsaa driver Ba
dehotellet, anses for Nazist, hvilket ikke forhindrer, at Gerningsmænde
ne kan søges f.Eks i Høvelte-Lejren hos Schalburgkorpset. Er Brandstif—
telsen Led i den paabegyndte ødelæggelse af Landets Biografer, vilde den
kunne benyttes til “Dokumentation” af, at det er andre en Nazikredse, der
er paa Færde.
12/4 gennemførte to Mænd, der sagde, at de kom fra Belysningsvæsenet,
Husundersøgelse hos Fuldmægtig Lassen, Valbygaardsvej 50 II. De fandt in
tet.
Samme Dag trængte Gestapo ind hos Grosserer Oestermann, Ny Toidbodgade
41, for at afhøre ham om “Forhold i Ejendommen”.
I Hormanns Kro paa Vesterbrogade har Gestapo anholdt tre Mænd. Den ene
var en civilklædt dansk Politibetjent, Sørensen.
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Overbetjent Screider var Søpolitiet er løsladt. Overbetjent Oxvig er i
Horserødlejren. Overbetjent Jag~d er hentet fra Horserød til Vestre for
ny Afhøring. I Vestre sidder stadigvæk Politibetjentene Normann Dahl og
Krighaar samt Reservepolitibetjent Christensen, alle fra Søpolitiet.
I Ritzaus oprindelige Telegram om Mordet paa Lektor Ibsen, Slagelse, stod
“Lektor Ibsen blev afhentet af tre Banditter i tysk Uniform”.
Denne Ordlyd blev senere ændret til, at det var Banditter i tyske Unifor
mer, “de havde tilegnet sig”.
12/4 styrtede en tysk Messerschmidt-Jager ned i Rø Plantage paa Bornholm.
Maskinen brændte, de to ombordværende omkom. Man afværgede med Nød og
Næppe Plantagebrand.
De paa Nordbornholm beslaglagte Hoteller er: Alexandersens Hotel, Hotel
Strandslot, Hotel Hammerhus og Hotel Hammersø. Tyskerne har desuden Kig
paa Blanchs Hotel, som Folkeferie bygger om for Tiden.
I Ekspressen Nordpaa fra Aalborg 2.Paaskedag om Aftenen kom det til et
voldsomt og blodigt Slagsmaal mellem tyske Soldater og danske Civile. Der
blev brugt Bajonetter. En Passager trak i Nødbremsen. Ingen saaredes far
ligt.
Tyskerne har i Aalborg anholdt Viceværten i den Ejendom, hvor det forle
den kom til lidkamp. Han hedder Henry Nielsen, og han sigtes for ikke at
have underrettet Politiet, efter at tre bevæbnede Mænd havde aftvunget
ham Nøgler til en tysk Lejlighed, som de ransagede uden at passe paa en
Barnepige, der alarmerede det tyske Sikkerhedspoliti.
Til Nazister i København er rundjsendt følgende Skrivelse: “Gode Parti
kammerat Det meddeles dig herved, at i Tilfælde af Uroligheder her i
Staden kan du samt dine nærmeste Paarørende søge Beskyttelse paa den nær
meste tyske Kaserne. Ved Forevisning af a jour-ført Medlemskort for dig
vil du og dine nærmeste paarørende, uanset om disse er Medlemmer af Par
tiet, blive taget under Beskyttelse af den tyske Værnemagt. Hvis dine
Paarørende er Medlemmer af Partiet, skal de ligeledes fremvise a jourført Medlemskort. I saadant Tilfælde er det Medlem med den højeste Lederchance at betragte som Leder for de beskyttelsessøgende og Meilemmand
mellem den tyske Værnemagt og Partiet. Det anbefales i saada~it Tilfælde
at medbringe Proviant til et Par Dage samt nogle Tæpper etc.~ Denne Med
delelse er strengt fortrolig og maa paa ingen Maade komme til andres
Kundskab. Dansk Front” (Syssellederens Navn)
Et nyligt udkommet Eksemplar af “Land og Folk” (3.Aargang Nr.7) er falsk
og fremstillet af Nazisterne. Indviede kan se det paa særlige Kendetegn,
andre vil opdage det ved Gennemlæsning. Antagelig skal det benyttes til
Radi okommentarer.
Dr Bests Artikel til den danske Presse “Aabenhjertige Ord om Danmarks
Stilling” har medført Sammenstød mellem Best og Hanneken. Den sidste har
opfattet Artiklen som Indledningen til ny Forsoningspolitik overfor Dan
mark. Han har givet den tyske Overkommando Indberetning om Sagen og frem
sat sit Syn paa Tysklands fremtidige Politik overfor Danmark. Han hævder,
at intet kan være mere forkert end at indlede en Forsoningspolitik nu,
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hvor Tyskland staar i den vanskeligste Afværgekamp. Vi staar i Krig paa
Liv og Død ikke blot paa østfronten, og de tyske Politistyrker har i de
besatte Lande al deres Tid optaget. Forsoningspolitik vil opfattes som
Tegn paa Svaghed og Spore til nye Sabotagehandlinger, “som der har været
nok af i Danmark i det sidste Aar”
Slut

Information l7:April 1944.

)<

Da der tilsyneladende er Uoverensstemmelse mellem Informationens og Dags
press ens Meddelelser om Mordet i Nordborggade, skal her gives en Del Op
lysninger, som ikke vil fremkomme i Dagspressen. Informationen betegnede
straks Mordet som Stikkermord ud fra Forhaandsviden om, at den 21 aarige
Sabotagevagt Svend Erik Pretorius Møller hørte til den nu dræbte Ingeniør
Due Petersens Korps af SS-Folk paa “Nordwerke”, (General Motors), et
Korps, der gennem Due Petersens Tilhørsforhold til Gestapo ogsaa har fun
geret som aktive Stikkere og Provokatører. Dette Stikkermord afskiller
sig imidlertid fra de tidligere derved, at ogsaa Morderen og hans Med
skyldige er Stikkere Motivet er imidlertid det samme som i de øvrige
Stikkermord-Viden om, at Offeret sidder inde med Oplysninger, som det ag
ter at give de tyske Myndigheder.
Med den i Dagspressen omtalte Jalousi hænger det saadan sammen: Mens Møl
ler og hans Morder, Preben Thomsen, begge har været i Frits Clausens Ung
nazi-Korps og senere har været Soldaterkammerater i Waffen SS- er Drama
ets Kvinde, Ena Kirkeskov, offentlig Pige med tyske Soldater og danske
SS-Folk som Klientel. Hendes Mand afsoner for Tiden 5 Aars Fængsel. Hun
har kendt baade Møller og den syttenaarige Preben Thomsen intimt. De kom
alle tre i “Tosca” og “Poppedrengen” sammen med tyske Soldater. Da Møl
ler blev Uvenner med Ena, bebrejdede han hende, at hun paaførte tyske
Soldater Smitte, og Ena og Thomsen frygtede derefter, at Møller vilde
gaa til Gestapo for at daa Ena sat fast og straffet for denne særegne
Sabotage (der af de tyske Myndigheder vitterligt betragtes som Sabotage).
Thomsen tog ud til Møller om Natten, efter at han havde “laant” en Pistol
af en tysk Soldat, som overnattede hos Ena. Hun vidste, at han gjorde
det. Han krøb ind gennem Vinduet til Møller, og de havde en længere Sam
tale, hvorunder Møller bebrejdede ham, at den ene Kammerat kunde tænke
sig at skyde den anden. Han havde fat i Pistolen, men gav Thomsen den
tilbage, da han fik at vide, at den var laant. Thomsen klatrede ud igen,
men da han gennem Vinduet endnu en Gang spurgte, om Møller saa vilde lade
være med at anmelde Ena, fik han et undvigende Svar, og skød i Hidsighed.
Han gik derefter til Ena og fortalte hende, at nu var det sket. Politiet
er ikke utilbøjelig til at tro, at det er hende, der har planlagt Mordet.
I Dommervagten sagde den unge Morder: “Saaledes vilde enhver Mand reage
re, naar en Dame fornærmes paa samme Maade som Ena”.
Dette er Sandheden om Stikkermordet i Nordbroggade.
Ifl. britisk Radio var det Mosquito-Maskiner, der angreb de ~arkerede ty
ske Maskiner i Kastrup Lufthavn med saa fortræffeligt et Resbltat. De
samme Mosquitos, eller rettere Maskiner af samme offensive Patrulje-Eska
drille, nedskød over Kattegat fire Junckers-Maskiner, der fløj i Forma
tion lavt over Vandfladen.
Engelsk Radios danske Udsendelser meddeler: Mandag, Onsdag og Fredag
Klokken 11,45 dansk Sommertid er der paa Bølgelængderne 49-41-31-25-19
m. paa Engelsk Udsendelser for Redakt~rer af illegale Blade. De samme
Meddelelser gives paa tysk de samme Tider Tirsdag og Lørdag. Klokken
11,30 kan de samme Meldinger tages paa Fransk eller Hollandsk.
Særmelding fra norsk Radio: 47-9-8-24-97. Stakkels Per, staar du her.
Fanden er paa Vingerne....
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Særmelding. Dansk: Hilsen til Alan, xx Kaj, Astrid, Martin, Viggo, Esther
og Nora. Ny Særmelding: Hilsen til Anton, Margrethe, Lise, Hjalmar, Pre
ben, Lars, Gustav, Arne. Toldvæsenet i Helsingborg har i Lørdags beslag
lagt et Parti militære Kort over Sverige i Størrelsen 1:100,000, afsendt
fra et Firma i Tyskland til Oslo via Helsingør.

Schalburgfolk truede 13/4 med at skyde gennem et daarligt morklagt Vindue
paa Strøget. To af dem blev arresteret.

Tale af Christmas Møller om 9.April som Hjemmefrontens Dag og om Fremti
dens Politik vil blive bragt af NN.
Peter Freuchen har i svensk Presse skrevet om den danske illegale Presse
og bl.a. oplyst, at han i et Brev til Krenchel har betegnet de danske Sa
botører som “ikke Forbrydere, men Soldater i Danmarks Forsvaru.
I Kinopalæets Ruiner fandt man, før tysk Kriminalpoliti kom til Stede, et
Legitimationskort “Dienstausweiss Nr 8317/43 Helmuth Knopf. Kriminalober
assistent. Berlin 1-1-43. Der Befehishaber der Schupo und der S D in Dä
nemark. (Navn). Tyskerne mener, det ertabt under sidste Forestilling i
Biografen...
Efter at de forenede Vognmandsforretninger har nægtet forskellig tysk
Kørsel, har Tyskerne beslaglagt 13 af Firmaets Vogne. De kører nu paa
Københavns Gader med Tyskere ved Rattet, men med Firmamærket paa endnu.
Efter at Tyskerne har overtaget Bevogtningen af Vestenceinten i Køben
havns Fæstningsterræn er alle Jagtkort til Terrænet sat ud af Kraft.
I Vestjylland er opsat Plakater med Meddelelse om, at Beskadigelse af
Vejvisere og tyske Mærker er Sabotage og vil blive behandlet derefter.
Forældre drages til Ansvar for mindreaariges Handlinger.
Tyskerne spærrede lO.April Vejene om Roskilde af og gennemførte Kontrol
med Trafiken. Man mente, der var landsat Faldskærmsagenter paa Egnen om
Natten.
Under tysk Skarpskydning ved Thisted er en Fiskers to Pramme og hans Op
halingsbedding blevet beskadiget ved sejrrig Beskydning.
Tre tyske Marinesoldater har i Frederikshavn skamslaaet og udplyndret Ar
bejdsmand Edvin Chr.Thomsen, som havde drukket med dem i det tyske Mari
neheim.
I Krydset Finsensvej-Dalgas Boulevard blev to Sabotagevagter fra Frede
riksberg Gasværk 14/4 beskudt. Ingen af dem saaredes.
Schalburgfolk klæbede Natten til den 15/4 Plakater med antikommunistisk
Indhold op paa Strøgets Butiksvinduer. Plakatopklæberne, hvoraf en Del
var mindreaarige, dækkedes af bevæbnede Mænd. Den dansk-tyske Udryknings
kolonne anholdt i Aftenens Løbialt 8 Schalburgfolk, der havde truet Poli
tiet. Andre flygtede-ind i Dagmarhus. Aktionen lededes af Gestapomand
Børge Nielsen.

Den nedskudte tyske Feldwebel i Esbjerg er skudt af sine egne.
Ved Storebæltsoverfartens Færgelejer er opklæbet Plakater med Fotoforbud.
Tyskerne idømmer Chauffører, der kører for dem, Bøder for Færdselsforeel
ser paa Arbejdspladserne og kræver af Entreprenørerne, at de skal fradra
ges Lønningerne.
Hans E Jensen, Bachersvej 73 I, er blevet fritaget for CB-Tjeneste, da
han er Zeitfreiwilliger ved Wehrmachskommandantur Kopenhagen.
Restauratør Jacob Petersen, Ny ~ Adelgade 8 St ty., har faaet en Bøde
paa 80 Kr. for Beruselse i Spærretiden. Han havde drukket med Tyskere i
Kastellet. Bøden er af den Grund meget mild, idet han før har haft 200 Kr
i Bøde og 8 Dage i Hæfte for Beruselse.
Den 32 aarige Tømrer, Hans Henrik Jensen, IErøgade 7, som blev skudt af
Gestapo i Aalborg, er død og begravet paa ukendt Sted.
Tyskerne har fanget to nødlandede amerikanske Flyvere hos Avlsbruger Hu
go Carlsen, Sjællemosen paa Bornholm. Carlsen er anholdt. Politimesteren
i Rønne har opfordret Bladene til gennem Interview med ham at advare Be
folkningen mod at skjule Flyvere. Bladene har afslaaet og meddelt Politi
mesteren, at han selv kan udstede Erklæring. Det vil ske Mandag Eftermid
dag.
I Fortsættelse af Aalborgaffæren har Tyskerne fundet et Vaabenlager. I
den afdøde Henrik Jensens Kaninhus laa automatiske Vaaben og Sprængstof
fer. Hans Hustru, Grete Jensen er arresteret sammen med sin Far, Montør
W D Engelund og xxxxxxxx en Svoger, Snedker Alfred Mortensen.
Dr.Nygaard, der begravede Kaj Munk, begravede ogsaa Lektor Ibsen, der var
Kaj Munks Kammerat fra Regensen. Han fremhævede Ibsens stærke, næsten o
verdrevne Iver for, hvad der for ham stod som Ret og Sandhed, og sagde:
Netop i denne Situation glæder vi os over, og tager vi imod Styrkelsen
deri, at dette ramte en Mand med rank Ryg og hævet Pande, er~ Mand, der
var en Rettens og Sandhedens tro og kæmpende Ridder. Lektor~Ibsen faldt
ikke for sig selv alene, men lige saa meget for andre-maaske i andres
Sted. Han faldt for en Sag, vi er fælles om, og som vi i Dag vil vedkende
os. Det er en Sag, for hvis Fremtids Skyld vi anerkender enhver Martyr.
Jeg mener: Rettens, Ordholdenhedens, Sandhedens, Danskhedens Sag
Slut.

Tyske Soldater har ødelagt en Cykle for en Sabotagevagt hos Always Radio.
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Information 18.April 1944
En dansk Nazist, Chauffør Orla Christiansen, Tølløsevej 33, ansat i Ge
stapo, dræbte Lørdag Aften i Krydset Amagerbrogade-Amager Boulevard Fri
sørmester Stefan Vilhelm Peters~n, Milanovej 1, efter et Skænderi i “Hol
lænderbyen”. Dansk Politi nedskød og uskadeliggjorde Christiansen, der
blev haardt saaret. Under Kampen saaredes en 73 aarig fhv Tjener, Alfred
Fr.Hansen, Leifsgade 1, alvorligt i det ene Laar. Christiansen gik fuld
stændig amok. Efter Skænderiet, der var endt med, at han trak Pistol, løb
han efter Frisørmesteren gennem Gaderne, vildt skydende. Politiet under
Elmene blev alarmeret. Inden man naaede frem, havde Nazisten dræbt den
flygtende med et Skud, som ramte ham i Maven. da fem Politibetjente nær
mede sig, aabnede Nazisten Ild imod dem. Hans Skud vakte Panik i det tætbefolkede Gadekryds, hvor mange ventede paa Sporvogne. Politibetjentene
havde ikke anden Mulighed end at besvare Ilden. De ramte Christiansen i
Maven og i Laarene. Han blev sammen med den saarede Tjener indlagt paa
Sundby Hospital. Man haaber det bedste.
Efter at nogle Organisation Todt-Folk var afvæbnet i Søndags, afspærrede
tysk Sikkerhedspoliti, som var blevet allarmeret, med ca 150 Mand Malmø
gade og Lundsgade paa Østerbro. Razziaen i de omliggende Ejendomme vare
de ca 3 Timer. Efter ikke helt bekræftet Forlydende arresterede man til
Slut tre Danskere.
Politikonnissær Wiese, Aarhus (Den jydsk-fynske Politikommando) er arre
steret af Gestapo.
Formanden for Studenterraadet, Henrik Glahn, blev 14/4 arresteret i sin
Faders, Pastor Glahns, Hjem, Søndermarksvej Nr 9. 15/4 arresterede Gesta
po Henrik Glahns Svigerinde. Hans Broder eftersøges. Gestapo hævder, at
man hos Glahn har fundet en Del af “Niels Jyde”s Breve.
17/4 forsøgte Gestapofolk at trænge ind hos Redaktør Henrik Bierberg, Ved
Volden 9 (Udenrigsministeriet). Først, da dansk Politi var kommet til
Stede, blev Gestapo lukket ind. Bierberg var ikke hjemme. Gestapo foretog
Husundersøgelse.
For Deltagelse i Urolighederne i Odense i August er i Tommerup arreste
ret: Jens Toft—Jensen, Henning Jacob Olsen og Niels Jørgen Christensen.
Razziaen hos Rhederiet Lauritzen i Hammerensgade 1 førte til~Arrestation
af Kontorist Erik Emborg. Han sigtes for “illegal Afsendels&’
Den i Information omtalte, anholdte Politibetjent Sørensen er identisk
med Niels Kaj Sørensen, Mimersgade 94, Kbhv. Han er sammen med Kok Knud
Rasmussen, Nøjsomhedsvej 5, sigtet for ulovlig Vaabenhandel.
Tiderne for Hjemmefrontens Frihedssender er forandrede til: Mandag, Ons
dag og Lørdag Klokken 19,30 og 21,30. Bølgelængde 49,7. Bedes meddelt.
Rapporter om Aflytning og Bedømmelse af Udsendelserne er meget kærkomne.
Sædvanlig Adresse.
Salgschef Berthelsen, Aarhus, er løsladt. Al Kontakt bør undgaas.
Efter at der fra Værnemagtsdepotet i Vester Vedsted Skole paa Ribeegnen
Natten til 14/4 er stjaalet 2 Geværer og 6 Pistoler, har Tyskerne indført
Visitationer paa Vejene.
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Tre store Indbrudstyverier i Pakhuse paa Ulfborg Jernbanestation (der
blev stjaalet Fødevarer, Radioapparater, Tøj o.s.v.) er opklaret. Tyvene
er tyske Soldater paa Egnen. Værnemagten har udleveret en Del af det
stjaalne til Statsbanerne.
14/4 skete der om Aftenen to kraftige Eksplosioner i Overgadekvarteret
i Odense. Det gik ud over Trikotagehuset paa Hjørnet af Overstræde og
Overgade og over Restauration Paghsgaard. Før Eksplosionerne hørtes tre
Pistolskud og Lyden at Mænd i Løb. Der knustes ca 20 Butiksruder. Kondi
tor Johan Lage saaredes af Glassplinter.
Der har været tysk Husundersøgelse hos Kaptajn Würst, St Kongensgade 119
St.
Gernersgadevagten tog sig 14/4 af tyske Soldater, som sloges indbyrdes i
Holberghus i Ny Adelgade, og af SS—Folk, 4 ialt, som i Ungarsk Vinhus yp
pede Klammeri med civile Danskere, hvoraf dansk Politi arresterede tre.
Politiet i Struer har for Sort-Børs Handel arresteret Thomas Simonsen,
Søn af Kriminalassistent Simonsen, Thisted. Han ankom til Byen fra Køben
havn sammen med Guldsmed Henningsen, Thisted. De to Mænd havde poste re
stante sendt en stor Pakke Tobaksvarer i Forvejen. De maatte løslades, da
Varerne viste sig at være til den tyske Major i Struer. Simonsen lever af
at opkøbe Varer, som han videresælger til Tyskere. Han har tjent store
Penge under Krigen og har fornylig købt Ejendom i Kr.Koldsgade i Thisted.
Simonsen er tidligere afskediget af et Handelsfirma i Aalborg for Mislig
heder, og senere har han som Vægter i Thisted stjaalet i Virksomheder,
som han skulde passe paa. Han blev afskediget af De forenede Vagtselska—
ber.
Den engelske Konsul i Lemvig, Kjær, har to Lastbiler i Drift for Tyskerne
under Anlæget af Flyvepladsen ved Romme.

3
I den tyske Legation i København var der i Lørdags Middag for en Række
Ingeniører etc, som arbejder for Tyskerne.
Paa mange Københavnske Plankeværker ser man i disse Dage Plakater med
Teksten: Nazisterne bomber dansk Film. Boycot tysk Film. Der omdeles Mi
niaturebrochurer, som forklarer Folk, at Tyskerne bombede de danske
Filmsatelierer for at lamme Filmsproduktionen og to danske Biografer for
at gøre Biografejerne føjelige overfor UFAs Planer. “Overfor disse provo
katoriske Metoder er det nødvendigt at skabe klare Linjer. Hele den dan
ske Befolkning maa gribe til det forhaandenværende Middel, der i andre
Lande har vist sig saa effektivt : Den fuldstændige Boykotning af tysk
Film. Hvis De har set tyske Films, vil De have opdaget, at Ofret ikke er
stort-men det er nødvendigt”
Dansk Folkeværn, der i Samarbejde med Schalburgkorpset bistaar Gestapo,
har indført nye Metoder i Sindelagsspionagen. Tilforladelige Mennesker,
ofte ældre, udspørger Børn paa Legepladser, i Parker og i Gaderne. Goddag
min lille Ven, hvad hedder du, hvorgammel er du o.s.v. -og opnaas Kontak
ten med den Lille spørger man: Hvad siger den Far om Tyskerne, synes han
ogsaa, det er nogle slemme Mennesker o.s.v. o.s.v. Metoden skal have gi
vet udmærkede Resultater. Oplysninger om almindelig Tyskuvenlighed kan
næppe udnyttes af Gestapo, men faar man .samtidig lidt at vide om, hvad
Far laver, kan det godt give Resultater.
Snedkermester Søren Sørensens Maskinsnedkeri, Fynsgade 30, Herning, er
nedbrændt efter Sabotage. Skaden anslaas til 100,000
150,000 Kr. Der
brændte en Del Møblementer, bestemt for Værnemagten.
-

Gestapo har i Silkeborg anholdt Svend Aage Lysdahl og Slagterlærling Egon
Knudsen. De sigtes for “Forulempelse af tyskvenlige Danske”.
Slut.

Peter Freuchen har i Stockholm vakt Opsigt ved at være uden Skæg. Han lod
det falde for at gøre sig ukendelig, da han sammen med Datteren Pipaluk
flygtede for Gestapo. Freuchen fortæller, at Harlang og Toksvig havde
budt ham 5000 Kr for at medvirke i en Reklamesketch, hvis Kulmination
var, at Freuchen med et bestemt Barberblag barberede sit verdenberønite
Skæg af. Han afslog med Haan. Skæget kostede 20,000 Kr, sagde han. Tre
Dage efter forhøjede Harlang sit Tilbud til 10,000 Kr. Freuchen afslog.
Umiddelbart efter fik han at vide, at det var hans Tur til at blive snig
myrdet, og at Gestapo holdt Husundersøgelse i Hjemmet i Birkerød.
Og saa maatte Freuchen betale en Barber 2 Kr for at faa Skæget af.
Christmas Møller har sammen med Englænderinden Katherine Watson udgivet
en Bog “Education in Democracy”. Den handler, med Udgangspunkt i den dan
ske Højskole og Andelsbevægelse, om dansk Demokrati.
Under Invasionsøvelser i Riis Skov skød Soldaterne i Gaderne.
Gestapo har i Hjørring arresteret Politibetjentene K E Madsen og H C
From. Det var dem, der for nogen Tid siden vakte Tyskernes Mishag ved at
arresteret en beruset dansk Entreprenør, der arbejdey’~/ for Tyskerne.
Det opfattedes som tyskfjendtlig Handling.
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Bombeeksplosionen i Sporvognen, en Forbrydelse, der vil blive omtalt i
Dagspressen i Dagens Løb, antagelig- allerede i Formiddagsaviserne, synes
at være Schalburgkorpset eller Tyskernes Hævn for Attentatet paa den ty
ske Chauffør, der er ansat i Sikkerhedspolitiet. Rygterne om, at han
skulde være Chauffør for Dr.Best, eller at Børnene skulde være den Be
fuidmægtigedes, er urigtige. Baggrunden for Drabet paa Chaufføren kendes
endnu ikke. Det kan dreje sig om et indre Opgør, men man ved endnu intet
med Sikkerhed. Det bedes bemærket, at den alvorlige Eksplosion i Sporvog
nen skete i samme Gadekryds som Drabet paa Chaufføren. Adressen synes ty
delig nok.
Man maa ogsaa se Sporvognskatastrofen paa Baggrund af, at Sabotagen nu
er begyndt igen, jfr. Sabotagen hos Skandinavisk Motor Co. Man har anta
gelig ment at kunne vende Folkestemningen mod Sabotørerne ved denne For
brydelse. Det er givet, at der ikke foreligger noget hændeligt Uheld
moderne Sprængstoffer eksploderer ikke ved uagtsom Behandling.
-

Den l6.April om Aftenen overfaldt en tysk Soldat en 18 aarig Pige paa
Gaden i Asaa. Han prøvede at voldtage hende paa Fortovet. Det lykkedes
ham at flaa hendes Tøj af. Da hun skreg, truede han hende paa Livet og
slog hende i Jorden med Pistolskæftet, men da der kom Folk til, flygtede
han uden at have naaet sin Hensigt. Det er lykkedes at identificere Sol
daten, og de tyske Myndigheder har faaet~at vide, hvem han er.
Der er tidligere af tyske Narinefartøjer skudt paa Broen ved Sønderborg,
hvis Brooplukningen ikke skete hurtigt nok. Ingen tror paa den tyske For
klaring om et Vaadeskud.
Den danske Gestapomand Uffe Birkedahi Hansen trængte den 17.April ind
hos Familien Kjeldsen, Godsbanegade 31, for at anholde Sønnen. Han true
de Forældrene med Pistol. Kjeldsen jun, var ikke hjemme.
Der har i Nat været Husundersøgelse hos to af Nationaltidendes Medarbej
dere, Harald R Martinsen og Per Amby. Hos Ambys sprængtes Døren, da der
ikke blev lukket op straks. Tyskerne traf ikke Per Amby, men arresterede
i Stedet for hans Bror, der ogsaa var arresteret, da man 29.August søgte
efter Faderen, Folketingsmand Amby. Heller ikke Harald R Martinsen var
hjemme. I Norges har Tyskerne været paa Nationaltidende. De trængte ind
gennem Pakkestuen og lod Personalet bevogte af to Mænd. Derefter blev
Ambys og Martinsens fælles Kontor gennemrodet. Man fandt int~t.
I Morges forsøgte man at arrestere Redaktør Børge Outze. Uden Held. +)
Den l7.April begik en tysk Soldat Selvmord paa Toilettet til Kafe Kupeen,
Jernbanegade 5.
En ung Dame i Helsingør har anmeldt en tysk Soldat for Ekshibitionisme.
Han hører hjemme paa den beslaglagte internationale Højskole i Helsing
ør.
Ved Sabotage er i Det forenede Oliekompagnis Garage ved Sakskøbing Havn
brændt 3 Lastbiler, en Paahængsvogn og to Personbiler.
De tre Lastbiler vâr beslaglagt af Værnemagten og skulde have været af
hentet.
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+) En Husundersøgelse hos Redaktør Outze gav negativt Resultat. Kort ef
ter trængte Gestapo ind hos endnu een af Nationaltidendes Medarbejdere,
Niels Jørgensen, Sverigesgade. Niels Jørgensen var ikke hjemme. Vicevær
ten nægtede at lukke op og tilkaldte dansk Politi, i hvis Paasyn man fo
retog en Husundersøgelse med negativt Resultat. Det forlyder, at Gestapo
har været hos endnu et Par københavnske Journalister i Morges.

Under et Indbrud i et mekanisk Værksted i Løgten er der stjaalet 6 monte—
rede Lastbilhjul til tyske Biler, der var til Reparation.
Dansk Politi anholdt den l7.April to pistolbevæbnede Mænd i Ejendommen
Slotsgade 29.
En beruset dansk Nazist affyrede den 17.April 3 Skud i Apollobar. Han
truede flere Gæster og blev anholdt af Gernersgadevagten.
Aandssvageanstalten Sølund i Skanderborg Dyrehave, indtil fornylig en
Skønhedsaabenbaring i rødt og hvidt, er nu fra Skorsten til Sokkel over
sprøjtet med en smudsiggrøn, graalig Farve, saa Bygningen daarligt nok
kan ses inde fra Byen. Selv den store Dampskorsten er overhældt med denne
afskyelige Vædske, der skal indeholde Vandglas, saa den ikke bliver til
at fjerne efter Krigen. Byens Gæster bygger og graver iøvrigt rundt om i
Dyrehaven. Der bygges Bunkers i stor Stil, tømrer Barakker-med hvidmalede
Fjæle, hvilket tyder paa, at de kommer fra Norge- og hobes Grus, Ral,
Støbejern og Cement op. I Dansepavillonen oplagres 10,000 Sække Cement.
6 og 10 Tons Lastvogne har kørt Dag og Nat mellem Banegaarden og Dyreha
ven i de sidste Dage. Saavidt vides vil man beslaglægge alle Baade i
Skanderborg Sø, og man venter, at baade Sø og Dyrehave spærres for civil
Trafik. Byens naturskønne Omgivelser er nu snart ødelagt. Det ser ud til,
at det er et nyt Hovedkvarter for Jylland, man er i Gang med. Der ventes
Antiluftskyts opstillet i Dyrehaven, ved Søerne og paa Bakkerne rundt om
Byen. Garnisonen ventes at komme paa mellem 2000 og 4000 Mand.
I de fleste andre jydske Byer er der færre tyske Soldater end før, men
alt tyder paa, at de fjernede Tropper snarest skal erstattes med nye. Der
er givet Ordre til, at rømmede Bygninger ikke maa tages i Brug til civile
Formaal. I hele Jylland ses for Tiden Drengesoldater i Alderen 14—17 Aar,
Hitlerjugend i Militærunifornier. De øver sig med Trægeværer og opfører
sig overalt som Børn. Behandles de venligt, græder de ofte. En af dem har
i en Butik, hvor man spurgte om hans Alder, svaret: Føreren siger 18 Aar,
min Mor 15.

lige Tilfælde blev der givet Tilladelse til Passage. Der flagedes over
alt, og i Gaderne saas Militærpatruijer. Det danske Politi var forstær
ket, Da den af Tyskerne dræbte Københavners Baare skulde føres over Broen
til Jernbanestationen, fulgte det halve Sønderborg med. Et andet Ligtog
gik først over Broen. Tyskerne forbød alle, der ikke var i Begravelses
tøj, at gaa med over Broen. Da Thuesens Baare blev ført over, trængte
tysk Militær ind i Ligfølget, da de første ca 25 Personer var kommet ud
paa Broen. Resten blev stoppet. Det meddeltes, at tyske Tropper laa ud
rykningsklare paa Kasernerne, og Folk tog derefter det Parti at gaa hjem.
Om Aftenen var der Mindegudstjeneste i Kirken, og det kom til Demonstra
tioner i Gaderne, idet Ungdommen bl.a. sang “Dengang jeg drog af Sted”.
Det tyske Færdseisforbud paa Vestkysten har voldt Myndighederne det stør
s te Besvær, da de kun ved om det, hvad de har kunnet læse sig til i Avi
sen. Politikontorerne overvældes med Forespørgsler, men kan ingen Besked
xxx give. Forbudet betragtes som endnu ikke gældende, og Fiskerne tager
paa Havet som sædvanlig. I de endnu ikke afspærrede Klitarealer gaar Folk
som altid.
Det tyske Militær har flyttet Stabskontorerne fra Aalborg til Vejle og
Haderslev. Alt Kontorinventar er taget med, hvilket kan tyde paa, at Antallet af Tropper ved Aalborg nu skal fo~rmindskes.
Ukendte Mænd, anta~elig fire, har i Holsteinsgade bortført en Barber og
en Skomagermester. Da en af de bortførtes Sønner kom til, skød de efter
ham. Han undsiap og tilkaldte dansk Politi. Dagmarhus erklærer intet at
kende til denne Sag.
En Mand paa Frederiksborgvej alarmerede 17/4 Gestapo, fordi en tysk Sol
dat havde laaset sig inde i hans Lejlighed sammen med Konen. Soldaten
truede med at skyde enhver, som kom ind. Han flygtede, før Politiet naa
ede frem.
Slut.

Nervøsiteten blandt Besættelsestropperne x er i stadig Stigen. Er der om
Natten stærk Overflyvning, gaar Tyskerne ved Vestkysten i Alarmberedskab
og samles i Plantagerne. Ammunitionsvogne placeres langs Vejene, ofte i
gravede Huller med Ramper op til Vejbanen.
Om Dybbøldagen i Sønderborg meddeles yderligere, at kun Post-Telegraf
Jernbane- og andre livsvigtige Funktioner opretholdtes. Alt andet var
lukket. Mange var paa Dybbøl til Kransenedlægning om Formiddagen. Da de
gik tilbage havde Tyskerne afspærret Broen. De foretog Kontrol og Visi
tation. Da Trafikstrømmen ebbede ud, spærredes Broen helt, og kun i sær-
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Arrestationerne i København 20.April_ fik efterhaanden Karakteren af en
Razzia af ret betydeligt Format. Den var især rettet mod KU, hvis hele
Forretningsudvalg blev eftersøgt. Alle, undtagen Chr Laurits Jensen, anholdtes. Derudover foretoges, især i Københavns Omegn, spredte Anholdel
ser, hovedsagelig blandt unge Konservative. I Aftes gjorde man Tallet op
til 35. Blandt de Anholdte kan nævnes:
Niels Rye Nielsen, Mogens Schæffer, Bent Sandstrøm (I), Erik Haunstrup
Clemmensen, Ole Harkjær Simonsen, Ib Philipsson, Tage Goldschmidt, 0 E
Christensen (den eneste af Forretningsudvalget, som ikke blev arresteret
29.August), Jørgen Jensen, V.Rømming, Ulrik Schou, Holte, Kristen Amby
jun (senere løsladt), Løjtnant Adam Møller, Frk Lilian Kate Erlandsen,
Birthe Christiansen, Vibeke Marie Brenner, Aage Pedersen, Jomsborgvej 20
(vistnok DSUer), Direktør Otto Kjær, Tolbodvej 20, stud polit A. Thomsen,
Nørrebrogade 122, D.A.M. Christensen, Tagensvej 187, Eugenie Maage, Her
luf Trollesgade 21, Palle Thorup Petersen, Axel Louis Alexius Sponholtz,
Holsteinsgade 28, Jes H. Bryde Jessen, Holsteinsgade 8, Poul Wohlert,
Gentoftegade 85, Niels og Sigrid Stampe Pedersen, Rønnebærvej 1, Ella
Gylling, Høje Skodsborg 4, Adam Mortensen, Kollemosevej 13, Rungsted,
Svend Erik Svendsen, Knud Lavardsvej 10.
Følgende blev samme Dag eftersøgt, men ikke fundet: Preben HeimbUrger,
O.P. Christensen og de tre i Gaar nævnte Medarbejdere ved Nationaltiden
de: Niels Jørgensen, Børge Outze og Per Amby. Ransagningen hos Redaktør
Martinsen fandt kun Sted paa hans Kontor, som han delte med Amby, hvori
mod man ikke var hjemme hos ham. Meddelelsen herom var forhastet. Rygter
ne om, at andre af Nationaltidendes Medarbejdere skulde være eftersøgt,
er ikke rigtige.
Nemesis har den 2O.ds. indhentet den mest berygtede og dygtigste Stikker
i Danmark, Rudolf Christiansen, kaldet “Hestetyven”, i sin Tid kendt som
Steinckes private Informator og som Hofjægermester Sehesteds Forbindelse.
Rudolf Christiansen, der allerede før Krigen omgav sig med meget Mystik,
boede paa Dragør Strandvej i en helt utilgængelig Villa. Det hed sig, at
den kendte Nazist, Hitlers Modstander, Otto Strasser, i sin Tid boede hos
Christiansen. Han spillede en vis Rolle i Kredsen omkring Sehested, Pre
ben Wenck og Blankensteiner, men fik sin store Chance, da han gik i Ge
stapos Tjeneste. Han havde privat engagerede Folk under sig. Hans Indtæg
ter ansloges til mellem 50,000 og 75,000 Kr. Der er Vidner paa, at han
for kort Tid siden fik udbetalt 35,000 Kr kontant paa Restat~rant Buris
Dusør for fangne Landsmænd.
“Hestetyven”, der i sin Tid var Skyld i, at Unmach Larsen ryddede op i
det danske politiske Politi og forviste Strøbech til Kolding, blev dræbt
i sit Hovedkvarter, Vinstuen Rosengaarden, ved højlys Dag. To Mænd stil
lede deres Cykler op udenfor ~og traadte ind. De gik direkte hen til Chri
stiansens Bord og tømte Pistolerne i ham. Ramt af 14-20 Skud sank han
død om. Mændene gik uantastede ud og cyklede bort.
“Hestetyven” samarbejdede især med den tidligere Formand for de kommuni
stiske Spanienskæmpere, Chr.Winther, Manden, der beskyldes for at have
solgt Aksel Larsen til Tyskerne.
-

Paa en Linje 13 i Vanløse kom det i Gaar til Skænderi og Slagsmaal imel
lem en Schalburgmand og to Danskere. Sporvognen var i Nærheden af Ende
stationen, og Konduktøren naaede ikke at gribe ind. Den ene af Mændene
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slog Schalburgmanden med et Pistolskæfte i Hovedet, saa han led et alvor
ligt Blodtab. Han fik desuden et Skud i den ene Arm. Mændene sprang af
Sporvognen og løb i hver sin Retning. Den ene blev fanget ved Jydeholmen
og holdt fast, til dansk Politi kom til Stede. Der synes ikke at være Ta
le om noget Attentat, men om almindeligt, politisk Slagsmaal.
Anholdt af Gestapo: Overlæge Erik Larsen og Hustru, Aandssvageanstalten,
Ribe, Lærer Peter Riber og Hustru, Ribe, (Luftværnskonsulenten i Ribe),
Gaardbestyreren hos Gaardejer Ingrid Sørensen og en 19 aarig Tjenestekarl, Knud Petersen. Disse Anholdelser menes at staa i Forbindelse med
forsvunden tysk Ammunition fra Vester Vedsted.
I København er anholdt Flyverkaptajn N C Tage Jensen og en ung Assistent
fra Magistraten, der sigtes for at have kastet Løbesedler om Boycot af
tyske Film. I Lyngby er anholdt den kendte Speciallæge Fru E Strandby—
gaard, der sigtes for Medvirken ved illegal Udrejse. I samme Sag er fore
taget en Del Ransagninger i Holte.
Lederen af Falcks Station paa Frederiksberg, Lindell, eftersøges af Ge
stapo, men er ikke truffet hjemme.
I Arrestetionerne i Ribe deltog et Par Danskere, Riis eller Riese og Mik
kelsen, begge fra Haderslev.
Tyskerne har beslaglagt den lige fuldførte tyske Arrestbygning i Aalborg.
I Forbindelse med Arrestationen af Pkm Wiese, Aarhus, er arresteret: Kap
tajn Greve, Fabrikant Elvin Geertsen og Bogholder Knud E Sørensen, Aaby
høj.
Sekretær Arne Baden, som leder det konservative Vælgerforeningskontor
paa Frederiksberg, har haft Besøg af mystiske Mænd, som sagde, at de kom
fra Skattevæsnet. De gav gennem den lukkede Dør meget taagede Forklarin
ger, og da Baden ringede til Politiet, flygtede de. Skattevæsnet erklære
de bagefter intet at kende til Sagen.
Hesteforsikringsforeningen i Vadum i Nordjylland har suspenderet alle
Forsikringer for Heste, som bruges til Kørsel for den tyske Værnemagt.
Vadum Mejeri har ekskluderet en Gaardejer, der har paataget sig at dyrke
en Del af Tyskerne eksproprieret Landbrugsjord.
20 Grundejere i Blokhus har faaet Besked paa, at deres Huske skal nedri
ves l.Maj. Blandt de dødsdømte Bygninger er Restaurant Svenningsen.
De i Lundsgade for Afvæbning arresterede Mænd har vist sig at være ganske
uskyldige.
En Taskerøver har snuppet en Taske fra Sangerinden Friedl Hoffmann, Det
tyske Teater i Oslo, da hun promenerede paa Vesterbrogade med en tysk
Officer.
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Paa Næstved Jernbanestation er er en Jernbanevogn med Tømmer til Orlogs
værftet brændt.
Under Begivenhederne i Sønderborg stillede Tyskerne flere Gange Maskin
geværer op. Saaledes omringede 60 bevæbnede Mænd Fællesgraven ved Dybbøl
under en Højtidelighed. Man skulde finde en Rudeknuser, som dog ikke var
til Stede. Under Aftenens Demonstrationer drev Folk fra Værnemagten gen
tagne Gange Byens Borgere bort fra Gaderne. Politimesteren protesterede
og tilkaldte 100 Betjente fra andre Byer til Assistance. Det vakte pin
lig Opmærksomhed, at de tyske Borgere, som er Medlemmer af det nystifte
de Hjemmeværn, trak i deres Uniformer og øjensynligt gjorde sig klar til
at afløse Politiet. De kom dog ikke i Funktion. Det fremgaar iøvrigt af
en Meddelelse i Nordschleswigsche Zeitung, at det tyske Mindretals ulov
lige Korps nu er fuldt uddannet. Uniformen er sort. Bladet erklærer, at
der stadigt melder sig Kammerater til Korpsets Rækker til Trods for, at
man har mere Mandskab, end man har Brug for, “thi den sorte Uniform er
for disse Mænd en Æresuni form.”
Manuduktørerne Børge og Peter Henriksen anmoder om ikke at blive forveks
let med Radiotaleren, Eksmanuduktøren, SS-Manden, Fædrelandets tidligere
Medarbejder Harald Henriksen (Rus-Henrik)
Tyskerne har været meget agressive overfor Reservelæge Henriksen, Kommu
nehospitalet i Horsens, fordi han protesterede imod, at de fjernede en
dødeligt saaret australsk Flyver fra Operationsbordet. Da Tyskerne er
klærede, at de ikke kunde nøjes med at sætte Vagt hos den Døende, fordi
de ikke havde Soldater til den Slags Vagttjeneste, svarede Henriksen: Er
det virkelig saa skralt med Soldater i Tyskland?” Paa Grundlag af denne
Bemærkning har Lægen været i Forhør. Han erklærede, at en saaret tysk
Soldat ogsaa kunde være sikker paa dansk Lægehjælp. Man erklærede, at
det er forbudt overhovedet at indlægge allierede eller tyske Soldater paa
danske Sygehuse. Man afskedigede Henriksen med Bemærkning om, at hvis der
skete noget lignende, vilde Hospitalets Overlæge blive arresteret.
Gestapo interesserer sig for Sangeren Kay Abrahamsen.
Overbetjent Duelund har faaet sin Sag for Retten. Vidnerne har erklæret,
at Mordbrænderen Hammeken, som Duelund uskadeliggjorde, opførte sig som
Sindssyg.
Der foreligger fra Nakskov Rapporter om, at tyske Soldater har trampet
paa Ligene af nedstyrtede allierede Flyvere....
Der skal paabegyndes Befæstningsanlæg i Marselisborg Skov.
Paa Grund af overvældende Stofmængde venter adskilligt til i Morgen.
Slut.

Fra Statens civile Luftværne Kontor i Hjørring er stjaalet 60 Røgdykker
dragter.
Bemærk: Navnet paa den i Sønderborg dræbte er ikke Truelsen, men Thuexxxx
sen.
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Situationen begynder, hvad Arrestationer angaar, at minde en Del om 29.
August. Det er tydeligt nok Gidsler, man tager. Det er dog vanskeligt at
skelne imellem “normale” og særlige Arrestationer. Den Kendsgerning, at
Gestapo i Københavns Nærhed Natten mellem Onsdag og Torsdag har opbragt
en illegal Transport til Sverige
man nævner Tal paa op til 40
bringer
saaledes nogen Forvirring i Listerne. Med Sikkerhed kendes kun tre Navne
fra denne Gruppe Arrestanter-det er tre Flygtninge fra Horsens, Erik
Nielsen, Maja Houborg og Thomas Ingvard Nielsen.
Der er endnu ingen Oversigt over Arrestationerne i Provinsen, men lagt
til de københavnske synes de at bringe Tallet paa særlige Arrestationer
i Anledning af Førerens Fødselsdag op paa ca 100, et Tal, den svenske Ra
dio har nævnt. Saa mange Navne kendes altsaa endnu ikke herhjemme.
Her følger den reviderede Anholdelsesliste for København til Erstatning
for den i Gaar udsendte, forløbige, i hvilken fandtes enkelte normalt An
holdte, ligesom en Del Navne ikke var stavet korrekt:
-

-

Rye-Andersen, Bispebjergvej 63
Kaj Ebbe Trafford-Bristow, Fredericia
gade 70
Ulrich Hjartens Schou, Stevnsbovej 6,
Gartner Vøgg Ramling,
Birkerød Frugtplantage
Ole Harkjær Simonsen, Ibsensvej 22
Tage Gold
schmidt, Nansensgade 92
Erik Haunstrup Clemmensen, Vartovvejl9
Fuld
mægtig Rigmor Haarlev, Griffenfeldtsgade,37 A
Carl August Malmfred, xx
Havrevej 15,
Ove Erik Christensen, Heklas Alle 9
Aage Petersen, Jonas
Liesvej 20
Bent Petersen, Haraldsgade 51
Svend Jensen, Schleppegrells
gade 5
Adler Albert Wenning, Strandvej 110
Paol KUhnel-Petersen, Ve
sterbrogade 66
Leo Bjerregaard Hansen, Emdrupvej 57
Niels Hilding
Valdemar Lilis,, Vodrofsvej 14
Jens Otto Andersen, Danasvej 29
Bent
Frede Harry Sandstrøm, Backersvej 158
Direktør Otto Kjær, Tagensvej 187
Poul Vilh. Bruun de Neergaard, H C Ørstedsvej 158
Jørgen Hartz Julius
Jensen, Prinsesse Maries Alle 16
Kontorist Bent Brandt, Standvej 13,
Dragør
Birger Chr Thomsen, Gi Kongevej 109
Arthur HerbertJul. Hen
ningsen, Krathagen 10
Laurits Christensen, Vandrevej 10
Birthe Chri
stensen, Amagerbrogade 37
Vibeke Brenner, Hellerupvej 88
Lilian Käthe
Erlanger, Kirkebjerg Alle.
Disse Personer har ikke dannet Gruppe paa anden Maade, end at de var Med
lemmer af K U.
Af yderligere arresterede kan nævnes: (Her kendes Motiverne ~il Anholdel
serne kun, hvor det anføres i Parantes)
Student Anders Thomsen, København (Hjælp til illegal Udrejse), Arbejds
mand Henry Sørensen, Odense (dito), Sigrid Stampe-Petersen og Niels Stam
pe-Petersen, Rungsted, Ella Gylling, Rungsted og Ida Mortensen, Rungsted
(antagelig dito), Palle Thorup Pedersen, Aalborggade 1, Eugenie Maage,
Herluf Trollesgade 21, Poul Wohlert, Gentoftegade 85, S vend Erik Sven
son, Knud Lavardsgade 10 (Vaaben), Hans Thorkil Antonsen, Vendersgade 23
(Vaaben).
Den omtalte mystiske Bortførelse i Holsteinsgade, som Dagmarhus nægtede
at kende noget til, er nu opklaret. De hortføret, August Sponholtz og
Jess Bryde Jessen er af Schalburgkorpset afleveret til Gestapo. De danske
Myndigheder har protesteret imod, at Korpset uden at have Politimyndighed
foretager AnhoTdelser, som godkendes af Tyskerne.
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I Aalborg er arresteret Meldeleder i nordjydsk Distriktskommando, Løjt
nant Sandquist (Forbindelse med Sabotører) og en af Carlsbergs Chauffø
rer, Løvstad.
I Aarhus paastaas at være arresteret en Snes Personer. Tallet kan endnu
ikke bekræftes.
Der er Natten til den 21/4 sket to Bombeeksplosioner i Aalborg. Den før
ste ødelagde Entreprenør Richard Wagner Sørensens Kontor i Dannebrogsga
de, den anden Cigarhandler L Larsens Forretning paa C W Obels Plads.
Friis arbejder for Værnemagten, baade herhjemme og i Tyskland, for Tiden
med Overflytning af Benzintanke fra Tyskland til Danmark ()Larsen er en
berygtet Nazist.
Bauleitungs Hovedkvarter for Jylland er forlagt fra Aalborg til Vejle.
Ogsaa Flughafenbereich JUtland er flyttet-til Vejle. Flytningerne maa ses
som Led i Invasionsforberedelserne. Man gør klar til at opgive Udenvær
kerne:
Værnemagten agter i Tilfælde af Invasion at overtage alle danske Rutebi
ler
Man har i nogen Tid arbejdet med Dykkere udfor Hirtshals, hvor en tysk
Transportdamper er torpederet. 2650 Befalingsmænd og Menige og 400 Heste
druknede. Tyskerne bjerger flest muligt Lig for at faa Uniformerne.
Om Forholdene mellem de danske Nazister og Tyskerne giver følgende auten
tiske Historie et Indtryk:
Mens Overretssagfører Krenchel besøgte Quislinger i Norge for at sætte
sig ind i norske Metoder, arrangerede danske Nazister, der samarbejder
med Dagmarhus, et Røveri paa hans Kontor for at skaffe sig Dansk Folke—
værns Lister, antagelig, fordi man nærer Mistanke om, at Sabotører har
sneget sig ind i det krenchelske Sabotageværn. Samtidig sørgede ægte Sa
botører iøvrigt for at skille Hr Krenchel af med en Mængde Papir, der
skulde bruges til hans nye Pjece. Det vil nu finde bedre Formaal.
Nazisterne, tre Mand høj, ledet af den berygtede Egon Kime, der sigtes
for Drabsforsøget paa Ole Bjørn Kraft, trængte ind hos Krenchel l2.April.
Kontoret raader ikke over andre Bøsser end Kontoristerne, og de blev
holdt op, mens man aabnede Pengeskab og Skrivebord. Man lod Krenchels kæ
reste Ejendele ligge -en Samling pornografiske Postkort af særligt homo
seksuelt Tilsnit, hvorimod man tog Kartoteket over Dansk Folkeværns Med
lemmer og det tilsvarende over Korpsets økonomiske Støtter. Desuden fjer
nede man det meste af Krenchels Korrespondance, deriblandt Breve fra Sca
venius, som skriftligthar diskuteret med Sædelighedsforbryderen Krenchel.
Brevene kan blive ret kompromitterende for Eks-Statsministeren. Da Gesta
po nu har dem i sin Besiddelse sker der ingen Skade ved at antyde, at
Scavenius overfor Krenchel har kritiseret Tyskernes Politik baade her i
Landet og andet Steds og bl.a. sagt, at de har forvandlet Udenrigspolitik
til Uvederhæftighed. Krenchel, der alligevel maa have en Art Begavelse,
mistænkte straks sine Nazivenner og fik paa en homoseksuel Kaffebar Hr.
Kime udpeget. Det skal derefter være lykkedes ham at fremtrylle Kartote
kerne, der efter endt Affotografering ikke har mere Interesse.
Til yderligere Belysning af de egenartede Forhold tjener, at samme Kime
praler af, at det var ham, der skød Stikkeren Gaust, fordi han var upaa
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lidelig. Der er dog 99 pCt Sandsynlighed for, at dette ikke er sandt.
Kime eller Gestapo har beholdt Krenchels tyske Pistol, men han faar jo
nu nok en fly.
Mens paa den ene Side Nazisterne praler af Bedriften, ser det ud til, at
Krenchel vil søge danske Myndigheders Beskyttelse
I Anledning af, at det er lykkedes det tyske Riges Befuldmægtigede, Dr.
Best, sammen med General Pancke at pacificere Danmark paa en saa enestaa
ende Maade er de begge paa Førerens Fødselsdag blevet udnævnt til SS-0bergruppenfUhrere.
.

Denne autentiske Meddelelse, der stammer fra tysk Radio, tager sig egen
artet ud paa Baggrund af den Maade, paa hvilken de Herrer fejrede Fød
selsdagen herhjemme.
Apropos Best, saa viser det sig, at den dræbte Repræsentant Tage Lerche,
Magnoliavej 4 II, hvis Død hævnedes med Sporvognsattentaterne, alligevel
førte en Bil, der hører til Dr.Bests,Vognpark. Det maa understreges, at
Attentatet ikke paa nogen Maade har været rettet mod Dr.Best. Danmark øn
sker ikke at gøre Czekernês Heydrich-Oplevelse om~ Obergruppenføreren kan
være rolig
Det danske Politi har fanget en Schalburgmand, der med to Pistoler i Lom
merne søgte at trænge ind hos Komniunelærer Laier, Lille Strandvej 9, Hel
lerup den l6.April Klokken 22. Han fremviste Legitimation fra de tyske
Myndigheder, som gav ham Ret til at bære Vaaben. Han paastod, at han be
vogtede en Kammerat, der skulde bo hos Kommunelæreren, xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Denne Kammerat har, ifl. Schalburgmandens Forklaring,
angivet Sabotører til det tyske Politi og frygter derfor for sit Liv. Fy
ren bor Lille Strandvej 9 A i Hellerup.
Kaptajn Sommer, Jensløv Tværvej 11, Charlottenlund, har for nogen Tid si
den krævet, at Legetøjshandlerske Gudrun Rasmussen, Raadhusvej 10, skul
de fjerne Legetøjsflyvemaskiner med engelske og amerikanske Nationali
tetsmærker. Han erklærede, at han ikke kunde lide den Slags Propaganda,
naar han var vant til at skyde den Slags Maskiner ned() Hun afviste Hen
vendelsen og sagde rent ud, at det ikke vedkom Hr Sommer, hvad hun havde
i sit Vindue. Da hun hørte, at Sommer er en fremtrædende Schalburgmand,
tog hun dog Maskinerne ind nogle Dage senere, men lod et Pai~ engelske Le
getøjssoldater, made in germany, og en Bog “Kejser Næsegrus” blive i Vin
duet. Den 17.April gik Kaptajn Sommer eller hans Folk til Angreb paa Le
getøjsbutiken og besejrede med èn Trærod saavel Ruden som de engelske
Sol dater
Under Arbejdsstandsningen i Sønderborg anmodede Forretningsfolk fra det
tyske Mindretal om Værnemagtens Beskyttelse.
19.April blev der fire Steder sprængt •Skinner paå Jernbanelinjen mellem
Lunderskov og Andst.
To Sabotagevagter ved Transformatorstatjonen i Kongens Have i Odense af—
væbnedes 19./4
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I Anlægget ved Juliane Mariesvej anholdt Tyskerne den 18 April om Efter
middagen to unge Mænd. Da en Gartner greb ind og bad Tyskerne legitimere
sig afviste de ham, og da han fulgte efter dem, skød de efter ham, dog
uden at ramme.

En tysk Obergefreiter blev i Aftes paa en af de sidste Linje 4 Sporvogne
udfor Kommunehospitalet beskudt af to ukendte Mænd, som bagefter for
svandt. Han ramtes lige under Brystbe’net, og Kuglen gik gennem Leveren
ud i Rygraden, saa han lammedes i begge Ben.

En tysk Soldat maatte den l8.April fjernes fra Damernes Omklædningsrum
paa Frederiksberg Svømmehal. Han tiltvang sig Adgang
Samme Dags Aften maatte berusede Schalburgfolk anholdes i Tosca, hvor de
generede en tidligere dansk Frivillig, og i Kafe Bayern sloges tyske Sol
dater indbyrdes. I Cafe Boheme maatte man anholde en Nazist, der vilde
løbe fra Betalingen. Paa Sbanestationen Nordhavn sloges tyske Soldater
indbyrdes om Natten. Det gik ret hedt til. Man bedes bemærke, at disse
Affærer med indbyrdes Slagsmaal bliver hyppigere og hyppigere.

NSU-Drenge, ledet af en Frikorpsmand, opklæbede i Aftes antikommunistiske
Plakater i den indre By, da nogle af Plakatopklæberne blev anholdt, flok
kedes Resten paa Nytorv, hvor de optraadte meget agressivt. Den blandede
Udrykningspatrouille fra Gernersgade anholdt de mest agressive.

19/4 blev fire Sabotagevagter hos Philips, Strandlodsvej, Kbhv, afvæbnet.
2 Mænd, antagelig tyske Soldater i Civil, har med Revolvere holdt en Hus
mand i Hastrup ved Præstø op Natten til den 18/4. De røvede 3000 Kr.
Engelske Flyvere har i Jylland nedkastet Brochurer, camoufleret som Knut
zen Propaganda med Titlen “Ud at se med DSB”.
Tyske Soldater knuste Natten til den 20.April flere Steder Rud er i Aar—
hus, nl.a. i Handelsbankens nye Bygning.
Natten til l9.April trængte en tysk Soldat ind til en Kvinde i Tjæreborg
for med Pistol i Haand at tvinge hende. Hun fik ham, under Paaskud af,
at hun gavefter, med ned i Kælderen, hvor hendes Broder sov, og ved hans
Hjælp lykkedes det at faa Soldaten ud.
En tysk Vagtmand blev Natten til 20 April stoppet paa Raadhuspladsen af
tre Mænd i Reservepolitiuniformer. De affordrede ham Legitimation. Da han
viste sit Kort, stak den ene af Mændene ham en dundrende Lussing og sag
de: Naa, er du saadan en Lidt senere blev samme Vagtmand udfor Mehldals
gade beskudt fra en sort Bil uden at blive ramt.
Paa Assens Jernbanestation er en Jernbanevogn med Barakdele brændt to
talt. Flere andre beskadigedes. Tyskerne anholdt Brandinspektøren, da
Slukningen ikke gik hurtigt nok efter deres Opfattelse.
Tyskerne ødelægger totalt den i dansk Literaturhistorie kendte Ejendom
xxxxxx Bangsbo, der tilhørte den “andelige Nazist”, Johan Knudsen, der
fostrede nazistiske Tanker en Menneskealder før Nazismen. De har slaaet
Pigtraad direkte ind i den fredede Parks sjældne Træer, har gravet Løbegrave i Haven og har mineret de smukkeste Udsigtspunkter, ligesom der
findes Krudtdepoter rundt om i Parken.
Meget tyder paa, at Attentatet paa Poul Nord, som hele Tiden har været
meget gaadefuldt, er et reg_ulært Mord, med helt privat Motiv. Som Anstif
ter udpeges Nazisten Ingeni-ø-r~1-fedegaard, der kommer sammen med Nords fraskilte Kone. Hedegaard har tjent styrtende med Penge paa Tyskerne under
Krigen og han har flere_Gange søgt at ophidse Schalburgfolk imod Nord.
Politiet bør kige næ~iiier~ paa ham.
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Det tyske Sikkerhedspoliti har foretaget Husundersøgelse hos Civilingeni
ør Brøndum, Aarhus, Undersøgelsen staar muligt i Forbindelse med Arresta
tionen af Journalistelev Frk Brøndum, Fyns Tidende, Odense. Hun sigtes
for Forbindelse med illegalt Arbejde i København.
Der er stadig Uro i Sønderborg. Efter Arbejdsstandsningen har Tyskerne
iværksat en større Politiundersøgelse for at finde ud af, hvorfra Parolen
om Butikslukning og Arbejdsnedlæggelse er kommet. Man har anholdt, men
atter løsladt, Bladet Dybbølspostens Faktor, Bøgh, og Sekretær, Betty Li
voni, der sigtedes for at have fremstillet Plakater og Opraab. I Gaar er
foretaget 3 Anholdelser, Navne kendes endnu ikke. Der er sket enkelte Ru
deknusninger hos Medlemmer af det tyske.Mindretal, som ikke holdt lukket
l8.April. Et Bevis paä Tyskernes Nervøsitet er, at de i Forgaars omringe
de Ormstrup Kro, hvor Venstres Ungdom holdt Møde. De trængte ind i Salen
og beslaglagde Talerens Manuskript. Det var Gdr Søren Andersen, Ulstrup,
Hobro. Han har næppe sagt noget, han ikke maatte. Inforniationens Medde
lelse om, at der blev saaret to Kvinder ved Beskydningen af Chr Xs Bro i
Sønderborg bekræftes nu. Det var Fru Emma Zigart og Arbejderske Petrea
Krauff.
Tyske Soldater har den 20/5 leget Nytaarsaften i Silkeborg. De drog under
Hujen, Skrigen og Pistolskydning gennem Gaderne og knuste Gadelygter og
Afmærkningslygter, ligesom de rev Gadespejle ned og flyttede Havelaager.
I Fredericia er to Nazistiske Forretninger, Ostehandler K V Knudsens og
Slagtermester Kr Hansens, blevet ødelagt af Bomber. I Aalborg er det gaa
et Hørkranihandler Harald Jessen paa samme Maade. Han eksporterer Fisk til
Tyskland.
I Graasten var der den 20/4 klæbet Royal Airforcemærker paa’en Række Bu
tiksruder. DNSAPs Kiosk var smykket med et engelsk Flag.
I Næstved har 5-7 berusede Tyskere stoppet tilfældige Forbipasserende og
moret sig med at skyde om Fødderne paa dem for at faa dem til at forsvin
de i en Fart. Paa Foranledning af de danske Myndigheder standsede den
tyske Standortäl teste Forlystelsen.
Fra Windsor Bio er fjernet 7 Filmspoler -hele den tyske Farvefilm “Den
gyldne Stad”, af hvilken kun findes meget faa Kopier.
En stor blaa Lastbil med 20 maskinpistolbevæbnede Mænd rullede den 20/4
om Aftenen op paa Kalvebod Brygge. Mændene standsede et Rangertog og un
dersøgte det, antagelig for at finde en Godsvogn med Vaaben. Godsvognen
var i Toget, men maa paa en eller anden Maade have været camoufleret, i-
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det Mændene ikke fandt den. Paa Tilbagevejen blev de, forrest paa Amager,
stoppet af en af Politiets Radiovogne, hvis Mandskab imidlertid blev
holdt op, mens den store Lastbil forsvandt. Politiet har Vognens Nummer,
men det er givet falsk.
Der har varet tysk Husundersøgelse hos Civilingeniør N P Nielsen, Stock
flethsvej 5 II
Lederen af den særlige Drabskommission, Kriminalassistent H C Andersen,
omgaas Fædrelandets Politimedarbejder, Kjeld Helweg Larsen, Border tilden
Frikorpsmand Helweg Larsen, som myrdede Redaktør Carl Henrik Clemmensen.
Det sker sandsynligvis paa Embeds Vegne, men da de Herrer ses paa Restau
ranter, kan Situationen let misforstaas.
20/4 arresteredes paa Vesterbrogade to berusede Nazister og to berusede
Tyskere, der skød Skræmmeskud med Pistol.
Næste Information kommer sandsynligvis først Tirsdag, medmindre meget
presserende Stof skulde dukke op.
SLUT

INFORMATION.

24/4. 1944.

)~‘ Søndag Aften blev sidste Forestilling i en Række københavnske Biografer
samt Lyngby Bio pludselig afbrudt, og paa Lærredet rykkede et Lysbillede
ind med en Karrikatur af Hitler. I de naste Minutter kørtes paa Grammo
fonplade en dansk antinazistisk Propagandatale, der overalt hilstes med
stor Jubel. I alle Biograferne havde Patrioter tvunget Operatørerne til
at udskifte Programmet med Propagandafilmen, hvorpaa de fjernede sig. De
Steder, hvor der var svenske Film, fortsattes Programmet,
andre Steder,
f.Eks. i Lyngby Bio og Colosseum fjernede man tyske Filmruller.
-

Lørdag Aften skete en Række Sabotager rundt om i København. Den mest dra
matiske fandt Sted Kl. 18,15 og var rettet mod Carltorp Fabriken, Roskil
devej 370, hvor der anrettedes Skade for 3/4 Million. 30 unge Mænd med
Maskinpistoler gennemførte Sabotagen, idet de først trængte ind til
Driftsbestyrer Sørensen, der bor i en Villa ved Siden af.. Han fik Lov til
at sætte Skodder for sine Vinduer, hvorpaa en syg Cigarhandler, der boe
de ved Siden af, blev adviseret om, hvad der forestod. 50 Arbejdere før
tes ud af selve Fabriken, medens andre af Sabotørerne holdt Gæster og
Vært i Brandholm Kro og Personalet i.en nærliggende Købmandsbutik op med
Revolverne. Da Afspærring af hele Roskildevej var etableret, ankom til
fældigt en tysk Lastbil. Paa Signal af Sabotørerne, forholdt alle Tilsku
ere sig imidlertid stille, hvorpaa den første Eksplosion lød kort efter.
En Centralværkstedsarbejder Simonsen, der kom trækkende med sin Cykle
lidt derfra ramtes i Hovedet af en Bjælke og dræbtes paa Stedet. Sabotø
rerne fjernede sig efter udført Arbejde paa Cykler, idet de blandede sig
med Fabrikens Arbejdere.
Kl. 23.45 skete 3 Eksplosioner i Aage Sørensens Maskinfabrik, Stubmølle—
vej 35. Virksomheden ødelagdes totalt. En Dame i en nærliggende Ejendom
saaredes let af Glassplinter.
Kl. 0.42 blev to Arbejdere paa Lampe- og Lysekronefabriken “Lyfa”, Blan
kavej i Valby, holdt op af 10
15 Mænd. Kort efter eksploderede flere
Bomber. Skaden er betydelig.
-

Kl. 3.20 blev Portneren i Ejendommen, Rosenørnsalle 29-31 (Brdr. Max og
Henning Møllers store Bogtrykkerei, der beskæftiger 200 Mand) banket op
af Trykkeribestyrer Andersen, hvem der var ringet til, at Trykkeriet faa
Minutter efter vilde ryge i Luften. Kl. 3.35 lød 2 voldsomme Eksplosio
ner, der lagde Bygningen delvis i Ruiner, og Branden vedvar~1e indtil
Søndag Eftermiddag. Portneren, Trykkeriarbejder Charles Andérsen, og
Trykkeribestyreren kom lettere til Skade,
der knustes Tusinder af Ru
der i Kvarteret, bl.a. i Radiohuset.
-

Søndag Aften lød ved 23.30 Tiden to voldsomme Brag over Byen. De hidhørte
fra en Bil, forsynet med Lægemærke, henstillet ved Hjørnet Stormgade
Vestre Boulevard. En Bombe var eksploderet i eller under Bilen
tre ty
ske Soldater med deres Piger, der nærmede sig, saaredes af en ny Bombeeksplosion. En Dansk Ambulance fra Hovedstationen i Nærheden, der vilde
bringe Hjælp blev beskudt. Da den senere forsøgte at nærme sig igen, var
de saarede Tyskere fjernet af deres egne. Hændelsen er omgivet af en Del
Mystik.
Undersøgelsen overtaget af Gestapo.
-

-

-

Lidt senere kom en Mand ved Navn Heine og en Dame, Frk. Nielsen, ind paa
Hotel Terminus, saaret af Bombesplinter. Disse hidhørte fra en anden Bil
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i Tietgensgade. De saarede, hvoraf Damen var ret alvorligt medtaget, hav
de staaet ved et Stoppested ud for Bilen. Baggrunden for og den egentlige
Aarsag til Ekspiosionerne er ikke opklaret.
Nazi-Vennen Robert Olsen, Chauffør og Kørelærer, har med bemærkelsesvær
dig Beskedenhed luftet en Ide i Berlingske Tidende i Ly af sin Sværddra
ger Eric Boesgaard. Vel vidende, at han ikke har noget særligt godt Navn
udadtil, har Robert Olsen ladet den saakaldte Dansk Kørelærerunion lægge
Navn til en saare luftig Tanke om at lade “Billister paa Kodser” tage ø
velsestimer med Generatorvogne allerede nu. Meningen var, at de skulde
være i Træning, naar Kørslen atter kom i Gang.
Det meningsløse i Tanken er saa indlysende, at det ikke behøver Kommenta
rer. Der er i øjeblikket fem
seks Kørelærere i Storkøbenhavn, der kører
med Generatorer, bl.a. Robert Olsen. De andre har mer end nok at bestil
le, mens Robert Olsens Forretning gaar alt andet end tilfredsstillende,
og derfor er det ham naturligvis om at gøre, at Ideen realiseres. Saa
vidt vides xxxxxxxxxxxx xxxxxxx har han forelagt sin Ide paa kompetente
Steder, men overalt er.der taget Afstand fra den. Kun Eric Boesgaard har
ment, at den var udmærket
vel vidende, at Dansk Kørelærerunion er iden
tisk med Robert Olsen.
Slut.
-

-
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Kort efter at Dr. Bests Erklæring var blevet oplæst for de københavnske
Chefredaktører Kl. 12 i Gaar i Dagmarhus foretog det tyske Sikkerhedspo
liti Razziaer paa en lang Række københavnske Cafeer. Det gik ud over a’
Porta, Kgs. Nytorv, Hvids Vinstue, Giraffen (i Palladium), Soho, Købma
gergade, Cafe Royal, Hotel Kong Frederiks Bar og Kaffebaren paa Hjørnet
af Istedgade og Saxogade. Alle Stederne blev Gæsterne taget med til Dag
marhus, hvorfra de fleste dog efter nogle Timers Forløb fik Lov til at
gaa igen. Under Razziaen i Istedgade blev der affyret Skræmmeskud mod
Tilskuerskaren og en Avismand Svend Olsen, Saxogade 75 blev saaret i det
ene Knæ, medens han sad i sin Kiosk. Et Strejfskud passerede lige under
hans Næse. Han førtes til Kommunehospitalet. I Løbet af Eftermiddagen
samledes store Tilskuermængder foran Dagmarhus, hvor de blev spredt af
det tyske Politi. I Aftes kom det til Uroligheder paa Raadhuspladsen og i
Istedgadekvarteret. I Løbet af Dagen i Gaar arresteredes Operatørerne i
de omhandlede Biografer af tysk Politi.
Forbindelsen Danmark—Sverige er i det store og hele i øjeblikket afbrudt.
Lørdag Middag spærredes Telefonen for T.T.’s Korrespondent Hermanssen,
der har forsynet den svenske Radio med danske Nyheder og i Gaar indstil
ledes Færge- Flyve- Telefon— og Telegrafforbindelsen. Ogsaa Kurerposten
fra det svenske Gesandtskab standsedes, men disse Foranstaltninger menes
dog at være midlertidige.
De nye tyske Foranstaltninger og Dr. Bests Erklæring synes at være Resul
tatet af Forhandlinger mellem de tyske Myndigheder i København og Repræ
sentanter for det tyske Udenrigsministerium, der har fundet Sted for Ca.
4-5 Dage siden.
Lørdag Aften ved 23-Tiden sank et tysk Hospitalsskib, der i nogen Tid har
ligget i Aalborg. Alt tyder paa, at det drejer sig om Sabotage.
For nylig landede en amerikansk Fæstning paa Værløse Flyveplads. Flyverne
troede, at de var gaaet ned i Sverige. Alle 10 var uskadt og blev inter
neret. Alle var iførte skudsikre Veste med bøjeligt Brystskjold.
Til Kastrup Lufthavn forlægges der i nærmeste Fremtid 2 Jager-Eskadriljer
en Me 109 og en Me 110
Disse skal kunne bære Bomber og et større
Bombelager er allerede anbragt i Flyvepladsens Udkanter. Yderligere Anti
luftskyts er opstillet. De 4 JU 52 Transportmaskiner, der bl~v skudt ned
af Moskito’erne over Kattegat 14.ds., var alle Minestrygere ~paa Arbejde.
-

-

20/4 udbrød Ild i Fa. Lauritzens og Co’s Kran paa Kajen i Frederikshavn.
Den elektriske Instalation ødelagdes og Kranen kan ikke benyttes forelø
big.
24/4 skete en Afsporing ved Skovgaard St. paa Aalborg-Fjerritslevbanen.
Et Godstog med flere Grusvogne afsporedes og Skinnelegemet blev oprevet.
General Hanneken var forleden Dag paa Besøg i Horserød Lejren og blev ra
sende over de forholdsvis gode Forhold, der blev budt Fangerne. Han
skældte Lejrledelsen ud og forlangte Disciplinen skærpet og Forholdene
daarligere, hvilket allerede sket er.
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Den af Gestapo henrettede Stenderup havde ved den omtalte Episode udenfor
Hovedbanegaarden for Ca. 3 Mdr. siden, kun tilføjet den tyske Soldat et
ikke livsfarligt Saar i Leveren.
Mordet paa Kommunelæge Stefan Jørgensen, Vældegaardsvej 6, Gentofte fandt
Sted i Gaar Kl. 15,20. Hans Konsultation var sluttet Kl. 14, men de Pa
tienter, der da befandt sig i Venteværelset fik Lov til at blive der ud
over Tiden. Blandt disse befandt Morderen sig. Ved 15,15 Tiden sad Morde
ren og en gammel norsk Statsborger, der gennem længere Tid havde været
Lægens Patient, alene tilbage. Da Lægen lukkede Døren op, rejste Morderen
sig og skød uden et Ord 4 Skud i Jørgensens Hoved. Da Lægen var sunket
sammen bøjede han sig ned og affyrede endnu et Par Skud paa nær Hold. Læ
gens syge Hustru fik et alvorligt Shock.
Ved 22 Tiden i Aftes blev en Havnearbejder Hansen, Gernersgade 62 alvor
ligt saaret af et Skud i Maven under et Ophold i Restaurant Montmartre,
St. Regnegade 19. En Schalburgmand i Lokalet forlangte, at hans skulde
sige “Heil Hitler”, hvad Hansen ikke vilde, hvorfor han fik et Skud i Ma-~
ven og faldt om.
Den tyske Obergefreiter, der saaredes paa en Linie 4’s Perron udfor Kom
munehospitalet den 20. ds. er i Gaar død af sine Saar.
Kl. godt i i Nat eksploderede 2 Bomber i Ejendommen Vestre Boulevard 27,
hvor Dansk Filmscentral, et Par amerikanske Filmsselskaber, samt Dansk
Luftværnsforening har Kontorer. I Løbet af faa Minutter stod hele Huset
i lys Lue og Ilden angreb hurtigt Palladiums, Gefions, Paramounts og Me—
tro Goldwyn Mayers Filmsarkiver. Portnerkonen og hendes Datter, der var
blevet advaret, saaredes haardt i Beskyttelsesrummet, Ahrent-Larsen, der
arbejdede i sit Kontor paa 3. Sal, lettere. En Brandmand styrtede ned med
en Stige under Redningsarbejdet og kvæstedes dødeligt. Bomberne er Schal
burgtage.
Navnene paa anholdte, bragt i INFORMATION 22.ds. maa under ingen Omstæn
digheder offentliggøres i den Form eller Orden, hvori de her fremkom.
Slut
-

—
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Spærringen mellem Danmark og Sverigé opretholdes. I Gaar oversendtes til
de svenske Myndigheder officiel Meddelelse om den Lukning af Post- og Te
legrafforbindelsen, der allerede paa det Tidspunkt var en Kendsgerning.
Med Færgen kom dog 55 tyske Statsborgere fra Norge i Gaar over til Køben
havn og med Færgen den anden Vej rejste en halv Snes tyske Forretnings
folk til Sverige. Den svenske Gesandt har rettet Forespørgsel til det
danske Udenrigsministerium om Motivet til Afspærringen, men afventer iøvrigt Direktiver fra Stockholm.
Censuren overfor de danske Dagblade er nu mere gennemgribende end nogen
sinde. Ikke blot tvangsindlægges tyske Artikler, Telegrammer og et Utal
af officielle Meddelelser,
disses Placering bestemmes nu ogsaa saa de
tailleret, at det f.Eks. angives, at dette eller hint Telegram skal staa
i øverste venstre Hjørne af Bagsiden eller denne eller hin Meddelelse maa
fylde højst en Trediedel af “Spisesedlen”, Om Sabotagen maa der nu over
hovedet intet skrives,
Schalburgtagens Katastrofebrand i Filmsselska
bernes Hus paa Vestre Boulevard Natten til i Gaar, der kunde ses over he
le København, er saaledes fortsat en officiel Hemmelighed. Den saarede
Brandmands Tilstand er stadig yderst alvorlig. En ung Mand Poul Petersen,
Søn af Ejendommens Portner, blev dræbt ved Eksplosionen. Direktør Tage
Nielsen, Palladium, der havde Lejlighed paa tredie Sal, fraflyttede for
nogle Uger siden denne netop af Frygt for “Repressalier” efter Begivenhe
derne i Ufa Film.
-

-

23/4 slog tyske Soldater pludselig Ring om Horsens Borgerskole. Det blev
forbudt Lærere og Elever at forlade Skolen, hvorpaa de tyske Soldater un
der Ledelse af en tarvelig klædt, meget nervøs dansktalende Person be
gyndte Afhøring af Rektor og Eleverne. Alle de mandlige Elever blev visi
teret,
et Krav om hos Rektoren at faa Adressefortegnelse over Eleverne
blev ikke opfyldt. Afdøde Apoteker Helms Søn, Jens Jacob, (16 Aar) og
Sognepræst Skovs Søn, Niels Henning, (18 Aar) blev efter længere Afhøring
ført bort. Desuden anholdtes af tysk Politi senere Kai Wohlert (Søn af
Kunsthandler W.) og en Søn af Stadsingeniør Bryndum. Baggrunden er, at
5
6 Personer, som man mener var Gymnasiaster, i en stjaalen Lægebil
først i Hedensted afvæbnede en tysk Jernbanefunktionær, hvorpaa de sene
re den 21. April om Aftenen trængte ind paa Løsning Gæstgivergaard, holdt
Gæsterne op og søgte efter tyske Pistoler. En Time efter afvæbnedes den
tyske Banefunktionær, der boede paa Daugaard Gæstgivergaard., Ved Bortkørslen punkterede Bilen, men den kørte videre, og da et Pa~ Reservebe
tjente senere forsøgte at standse dem, sprang 3 Personer ud1af den og
forsøgte at flygte. En fangedes,
denne var en Gymnasiast fra Horsens,
der blev tvunget til at opgive Navnene paa sine Kammerater.
—

-

-

Af de tre tyske Soldater, der saaredes ved Bileksplosionen i Stormgade
forleden Aften, skal de 2 være afgaaet ved Døden.
Der er udbrudt Skarlagensfeberepidemi blandt Børnene i Hitler-Jugend-Lej
rene i Ølsted og Kregeme. 170 Børn er syge.
Der er blevet forøvet Bombeattentat mod endnu en Forretning i Rønne, til
hørende Fiskehandler Hingeberg, der fornylig dømtes for at have drevet
Byttehandel med Tyskerne.
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Af Besætningen paa den amerikanske Bombemaskine, der forleden nødlandede
ved Nexø, er fire Mand ankommet til Sverige,
seks blev grebet af den
tyske Værnemagt. To Bornholmere fulgte med Amerikanerne til Sverrig.
-

Fisker Thorsen fra Hasle er sammen med sin Kone og Søn sejlet til Sveri
ge. Det var ham, der i sin Tid sejlede de 10 Kystbetjente over. Han har
en Overgang været fængslet af Tyskerne.
Det illegale Blad “Hjemmefronten” har i Nat over Byen spredt Løbesedler,
hvori det bl.a. hedder, at Tiden til Handling nu er inde. Samtidig op
fordres danske Borgere til fortsat at aflytte de svenske Presseudsendel
ser, idet det danske Nyhedsstof
trods Spærringen for TT.s Københavns—
korrespondent,
i allernærmeste Fremtid atter vil blive bragt.
Slut.
-

-

27/5. 1944.

)~. Spærringen Danmark-Sverige opretholdes

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

I øjeblikket er Samarbejdet mellem det danske og det tyske Politi i Rea
liteten afbrudt, idet Politikommissær Wulff, der var “Forbindelsesoffi
cer” de sidste Par Dage i Dagmarhus ikke har kunnet faa Navne paa de ar
resterede eller overhovedet kunnet føre Forhandlinger med de tyske Poli
timyndigheder, han ellers har samarbejdet med.
Det tyske Sikkerhedspolitis Razziaer paa Cafeer fortsattes i Gaar, bl.a.
paa a’ Porta og udvidedes ogsaa til Badeanstalten “København”, hvor Gæ
sternes Tøj og Mapper blev undersøgt, medens de laa i Badet. Paa a’Porta
tog Tyskerne bl.a. Forfatterne Chr. Engelstoft, Ulf Hoffman og Anders W.
Holm med. Desuden “besøgtes” Mayfair, Windsor og National Bar, Heidelberg
og MUnchen. Cafe-Razziaerne er blevet udvidet med almindelige Gaderazzia
er og Standsning af Biler. Personer med blot eet enkelt illegalt Blad i
Lommen, der blev mêdtaget ved Mandagens Razziaer, er blevet holdt arre
steret siden. Der maa indstændigt advares imod i disse Dage at medføre
kompromitterende Materiale paa Gaderne.
Den af Tyskerne myrdede Stenderup var Søn af Fuldmægtig i Udenrigsmini
stenet H.L. Stenderup. Endnu i Torsdags havde man fra Tyskernes Side o
verfor Forældrene meddelt, at Sønnen sikkert kunde vente Benaadning. Sent
Søndag Aften meddeltes pludselig til Udenrigsniinisteriet, at han var henrettet 16 Timer i Forvejen, og at Meddelelsen nu skulde bringes af Blade
ne. Da Kontorchef Eskelund i Pressebureauet henviste til, at dette ikke
kunde naas samme Aften, truedes han med Afskedigelse. Paa Ritzaus Fjern
skriver udsendtes saa Meddelelsen med Tilføjelse om, at den skulde brin
ges i hele Oplaget, og Provinsoplaget standses, hvis det var begyndt at
blive trykt.
Fra den danske London—Radio har man udtalt, at den sidste Ti4s Sabotager
i meget høj Grad er gennemført af Schalburgkorpset. Fra den danske Fri
hedsbevægelses Centralledelse er der ikke givet Ordre om Fabrikssabotager
i Almindelighed. De sidste Sabotager kan sikkert derfor i stor Udstræk
ning betragtes som Provokation, bestemt til at begrunde den nye tyske
Kurs.
Natten til i Gaar ødelagdes Gilleleje Kro af Brand, der udbrød to Steder:
i Borgerstuen og Kælderstuen. Ejeren lider et stort Tab, bl.a. fordi alt
var forudbestilt til Pinsen og Sommerferien. Om Aarsagen til Branden kan
ikke herske Tvivl. Udenfor den ødelagde Kro fandt man Sikringer til seks
Brancibomber.
b Efter Søndag er alle Besøg hos Arrestanterne i Vestre Fængsel blevet
forbudt.
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I Forgaars modtog det kgl. Teater flere anonyme Forespørgsler om, hvor
naar Forestillingen sluttede. En Snes Betjente gennemsøgte efter Lukketid
Teaterbygningen, dog uden at finde noget. Teatret har flere Gange i den
sidste Tid modtaget Trusler, fordi Porgy og Bess fortsat opføres.
I Forgaars ved Midnatstid anholdtes i Bremerholm en meget beruset Mand,
der truede de forbipasserende med Pistol. Han var Overtropfører i Schal
burgkorpset Robert Buch Nielsen. Pistolen var skarpladt. Igen i Forgaars
Aftes forsøgte Schalburgfolk paa Østerbro gentagne Gange Revolverrøveri
er. Næsten regelmæssigt blev der affyret Revolverskud i Gaderne.
Fire tyske Soldater forsøgte 23/4 om Natten at trænge ind i en Ejendom i
Aalsgaarde, tilhørende Forpagter Ove Hansen. De hamrede i en halv Time
paa Døre og Vinduer, hvorpaa de forsvandt med 2 af Gaardens Cykler.
Samme Nat knuste tyske Soldater Ruder i Rutebilststionen paa Slotstorvet
i Vordingborg, hvorefter de affyrede skarpe Skud, dog uden at ramme no
gen. Da det danske Politi kom ti, forsvandt Tyskerne. Der er rejst Er
statningskrav, idet det gennem Feidpolitiet er oplyst, hvem Rudeknuserne
er.
Man maa regne med, at Razziaerne i København fortsættes i de nærmeste Da
ge, bl.a. ved at standse Sporvogne og afspærre visse Gadestrækninger. Det
er 24 Medlemmer af det tyske Sikkerhedspoliti under Ledelse af særlig
danskkyndige Gestapofolk, der er Mestre for Spøgen.
Der er udarbejdet en Evakueringsplan for Hirtshals, saaledes at Byens
2200 Indbyggere i Løbet af ganske kort Tid kan flyttes til seks Landsog
ne.
22/4 opstod Brand i Axel Aas Maskinsnedkeri i Skive. En Del Maskiner blev
ødelagt. Aas er Medlem af D.N.S.A.P.
-Slut-

7<.
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Tyskerne gennemførte i Gaar Morges en Aprilspøg overfor Københavnerne.
Efter at Sirenerne 8.30 havde blæst Alarmtilstand hørtes en Maskine over
Byen og i næste Øjeblik flagrede en Mængde Løbesedler ned. De bar Titlen:
“Frihedsposten Nr. 1” udgivet i “London, April 1944”. Enkelte lod sig i
Øjeblikket skuffe af den klodsede Tryksag, trykt paa norsk Papir med Sats
i tysk Linietype
men ikke længe. Et Blik paa Indholdet er nok til at o
verbevise alle om, hvad Meningen var, hvilket yderligere understregedes
ved, at Indholdet nøje Svarede til den tvangsindlagte tyske Artikel, der
samme Morgen fandtes i de københavnske Blade. Et Par Citater giver et
Billede af Flyvebladets Indhold: “Mr. Churchill har allerede røbet den
glædelige Kendsgerning, at der i England er samlet en uhyre Arme af Luft
landetropper, som til given Tid vil spille en afgørende Rolle i Befriel
seskampene. Blandt disse Tusinder og atter Tusinder er der mange Amerika
nere og blandt disse igen et Antal særlig uddannede Negersoldater
() “Der er forlængst udarbejdet nøje Planer med Henblik paa alle de For
hold og Vanskeligheder, som uvægerligt vil opstaa ved en saa pludselig
og omfattende Besættelse af dansk Territorium, som vil blive nødvendig
for at rense Landet for de tyske Undertrykkere. Dette er sket i fuld For
staaelse med vore sovjetrussiske allierede, og det er gjort med Henblik
paa Besættelsestroppernes varierende Sammensætning
“
For at gøre det
hele “Troværdigt” var Ordet “Vil” et enkelt Sted stavet med “W” og Glosen
“Demokratiske” med “c”, og man gik endog saa vidt i Spøgen, at civile
Funktionærer fra Dagmarhus sendtes ud paa Raadhuspladsen, og de der var
ved at opsamle Flyvebladene blev “beskudt” af deres uniformerede Kolleger
med løst Krudt ~ Den alvorlige Baggrund for Spøgen er, at man maa regne
med lignende tyske Bluffnumre og Maskerader. Befolkningen bør advares imod at lade sig forlede til overilede Handlinger, før det virkelige Sig
nal gives. Dette bliver saaledes, at ingen kan tage Fejl.
-

B.B.C.’s politiske Kommentator beskæftigede sig i Gaar med Situationen i
Danmark og skildrede denne som en ny 29. August, denne Gang udsprunget af
de tyske Ønsker om at have Landet under Kontrol for at kunne skjule Anti
Invasionsforberedelserne. Afspærringen overfor Sverige kan antages at ha
ve to Aarsager: Man vil dels føre en Art Nervekrig mod dette Land ved at
antyde eventuelle tyske militære Aktioner
dels faa den danske Under
grundsbevægelses Ledere til at røbe sig ved for tidligt at starte deres
Aktioner. B.B.C.Kommentatoren tilføjede, at dette ikke vil lykkes. Fri
hedskampen begynder først, naar Signalet gives fra London.
-

Den af Gestapo myrdede Matematik-Lærer, Svend Otto Nielsen,’hvis Henret
telse meddeltes i Bladene i Gaar, er identisk med en af Frihedsbevægel
sens tapreste Skikkelser, kendt under Navnet “John”. Han blev grebet af
Gestapo i December og har siden ligget dødssyg, bl.a. af Skudsaar, i Ve
stre Fængsel.
I Gaar Morges arresteredes bl.a. Fuldmægtig i Udenrigsministeriet, Ber
thelsen, og “Kristeligt Dagblads” Medarbejder, Redaktør A.M.Jørgensen.
Endvidere er arresteret Formanden for Lyngby K.U. Gjerløv og Formanden
for Herlev K.U. Eivind Just-Madsen. Tysk Politi har foretaget Husunder
søgelse hos stud.theol. Dragsdal paa Studentergaarden uden at finde ham
hjemme.
Natten til i Gaar blev Sabotagevagt Svend Aage MUller, Bremensgade 23,
dræbt af ukendte Mænd. Da han ved 1-Tiden hørte Støj i Passagen udenfor

128

129

INFORMATION.

28/4. 1944.

II

INFORMATION

29/4.44.

6 Sabotører trængte Kl. 3.40 ind i Oliemøllen, Lyngbyvej 11. Portneren
blev holdt op, og Personalet sendtes i Beskyttelsesrum. Derefter ødelag
des Raffinaderiet, Kedelhuset og en Del af Maskinhuset med Sprængbomber.

Arrestationerne fortsætter over hele Landet. I Gaar arresteredes i Køben
havn bl.a. Bogbinder Henrik Park, medens Gestapo sikrede sig Fru Boghand
ler Haghfeldt i Venten paa Manden. I Niels Juelsgade stormedes “Samtidens
Forlag” (der bl.a. har udgivet den illegale Bog “Konvoj til Malta”) og
15 Mand arresteredes. I Toftegaardsalle 8 foretoges Razzia paa et mindre
Trykkeri, hvor 3 arresteredes. Interessen er i det hele taget koncentre
ret om Trykkerierne. I Forgaars foretog 25 Mand af det tyske Sikkerheds
politi en Razzia i Guttenberghus.

Kl. 8 i Gaar Morges anbragte Sabotører Brandbomber i Rudy Sørensens Tryk
keri x “Rudy Tryk” Klosterstræde 23. Her brændte en Del Propagandamateri
al e.

Ved en Razzia i Horsens 26/4 arresteredes bl.a. LRS Lavaetz, Assurandør
Heiberg Nielsen, Adjunkt Orla Nielsen, Civiling. Andersen, Repræsentant
Kjær, Købm. Wive, Bankbud Holm og Kontorist Elkjær Nielsen.

Nordværks Ryesgade-Afdeling, gik han derud sammen med en Kollega. Da de
tændte deres Blændlygter, trak 2 Mænd, der opholdt sig der, x hver en Re
volver og fyrede mod Lygterne. Miiller rarntes i Hovedet og døde paa Ste
det.

Det oplyses nu, at mistænkelige Personer Natten til 15.ds. observeres ved
“Asa” Filmatelier i Lyngby. En Betjent skød skarpt, hvorpaa de forsvandt.
Om Begivenhederne i østerbrokvarteret 25/4 om Aftenen, hvor Schalburgfolk~
muntrede sig særligt, er indløbet visse Enkeltheder: En Hollænder blev
først antastet af en Mand, der trak en Revolver op af Lommen og affyrede
en Serie Skud mod Hollænderen, der dog ikke ramtes. Da to Betjente kom
til, standsede Manden 5 Meter fra dem, raabte: “Ha, ha, dänische Polizei”.
Hvorpaa han igen affyrede 2 Skud, atter uden at ramme. Han flygtede der
paa, antagelig i en lav mørkerød Bil, der holdt paa Hjørnet af Ndr. Fri
havnsgade. En Repræsentant, der noget senere var ved at laase sig ind i
en Ejendom i I.E. Olsens Gade, blev x visiteret af en Mand med Revolver.
En Tjener, der kom ud fra Østerbrogade 79, blev generet af en Mand, der
sigtede paa ham med Revolver. Kort efter fyrede han, og Kuglen gik gennem
Tjenerens Frakke og ind mellem Benene. Endelig blev en Reservebetjent,
der kørte gennem Fælledparken beskudt. Betjenten besvarede Skuddet, og
nye Skud fulgte, hvorpaa Betjenten skød igen. En Eftersøgning gav intet
Res ultat.
-Slut—
I Gaar genaabnedes Postforbindelsen med Sverrig.

I Esbjerg bl.a. Boghandler Engars Hansen, Tandlæge Rud, LRS Thuesen, Di
rektør Harald Jæger, Forretningsfører Henry Christensen (der dog kom ud
senere, han er beskæftiget i Svigerfaderens Entreprenørvirksomhed A.C.
Gravesen, der arbejder for Tyskerne), Grosserer Torben Christensen, Bank
direktørerne Rasmussen (Varde Bank) og Rudolf Hansen (Landsbanken), Fis
keeksportørerhe Jøker, Dyekjær, Thor’~,. Jensen og dennes Broder Hans Jen
sen samt Direktør Holm (Whole sale) og Paladshotellets Ejer Dir. Leo
Christensen, og endvidere følgende Skoleelever: Poul Stensgaard, Frede
Toftgaard Jensen, Knud Henrik Bryndum, Kaj Ingold Wohlert og Chauffør
Søren Alsen, hvis Søn er forsvundet.
Paa Vesterbrogade udfor National Scala dræbtes en forbipasserende Graver
Einar Andreassen, Thulinsgade 13, i Gaar, da Medlemmer af Gestapo vilde
foretage en Arrestation. 4 Gestapofolk nærmede sig 2 Mænd med hævede Pi
stoler, de 2 Mænd forsøgte at undslippe, men det lykkedes kun den ene.
Der blev skudt efter ham, og Skuddet ramte Graver Andreassen, der var paa
Aftentur med sin Hustru og 2 Smaabørn, det ene i Barnevogn. Han var dræbt
paa Stedet.
Torsdag Aften efter Kontortid fandt man en ikke eksploderet Bombe i Revi
sions— & Forvaltningsinst. Bygning paa Vestre Boulevard. Bomben menes
tiltænkt det Filmsselskab, der har Kontorer i Bygningen.
Posten til Dagmarhus svulmede i Gaar op til uanede Højder. Den indeholdt
Mængder af de fra tyske Fly nedkastede “engelske Flyveblade”, som en
Mængde Københavnere returnerede med Tak for Laan.
27/4 anholdt Politiet en Mand, der opklæbede Plakater. Han udtalte at han
var Schalburgmand og Gernersgade-Udrykningskommandoen tilkaldtes. Kort
efter mødte ogsaa 4 Schalburgmænd med Karabiner og Maskinpistoler paa
Station 7, hvor de krævede Schalburgmanden, der var civil, udleveret. Al
le 5 førtes til Gernersg.
25/4 krævede Tyskerne i Hadsund, at et tysk Vejskilt, der var blevet øde
lagt, repareret og genopstillet. Hvis ikke dette skete, vilde Spærretid
fra Kl. 19 blive indført. Politiet nægtede dette og efter Forhandl. fra
faldtes Kravet.
I Middagspausen i Gaar Kl. 1130 trængte 7 Sabotører ind i Fabrikant M.
Nielsens Virksomheder, Metalstøberiet Legaria og Gunnar Hardrups Skrue
og Facondrejeri, Rentemestervek 59. Vagterne blev drevet i Beskyttelses
rum, men man glemte at advare tre, fire Arbejdere. Efter et Par voldsomme
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Eksplosioner styrtede Huset sammen. 15 Personer førtes til Hospitalet,
deriblandt en halv Snes Kvinder fra Schous Fabrik ved Siden af. 4 Arbej
dere er haardt kvæstet.
Ved 12-Tiden i Gaar anholdt tysk Politi en Mand i Ridetøj ved Gentofte
Station. En Dame, der vilde notere Nummeret paa Tyskernes Vogn, blev be
skudt og saaredes i den ene Haand. Der blev ogsaa skudt efter hende gen
nem Ruderne, da hun vilde søge Tilflugt i Stationen.
En Haandgranat kastedes Kl. 2315 gennem Døren til Restaurant “De tre Mu
sketerer” paa Nikolaj Plads. Ingen saaredes. Ogsaa i “Mayfair” paa Strø
get kastedes en Haandgranat, der dog ikke eksploderede.
Efter Kl. 23 var der det sædvanlige Skyderi i Rosenvængets Sidealle.
Ved 2315-Tiden i Aftes blev Reservebetjent L. Caspersen, Hjort Lorent
zensgade 11 dræbt paa Højbro Plads. Han patruljerede sammen med en anden
Betjent og da de saa et Par mistænkelige Personer, raabte de dem an. Sva-,
ret var “Sluk de Lygter for Satan”, hvorpaa Mændene skød seks-otte Skud.
Betjenten dræbtes paa Stedet.
Kl. 2400 eksploderede 4 Bomber i Universaltrykkeriet, Rigensgade 21. Her
trykkes bl.a. “Det frie Nord”. En voldsom Brand udvikledes.
Al Post til Otto Søderberg, Peder Bangsvej, skal standses.
-Slut-

l.Maj 1944.

Mordforsøget paa Dir. Børsholt og Mordet paa Politibetjent Caspersen er
Led i den Kampagne, hvortil Nedkastningen af de faLke Flyveblade dannede
Indledningen: Man ønsker at skabe Illusion af kommunistisk Omstyrtnings
forsøg og Kamp mod Borgerskabet. Samme Aften, som Betjenten dræbtes paa
Højbro Plads, blev der affyret Skud mod patruljerende Betjente paa xxxx
Nicolai Plads og ved Nyhavn, dog uden at nogen saaredes. Et yderligere
Bevis er, at man efter Branden i Rudys Bogtrykkeri i Klosterstræde (hvor
Krenchels Pjecer fremstilledes) fandt flerfarvede Plakater og Løbesedler
med Dannebrog og Stalins Billeder samt Opraab om “et kommende Sovjetdan
mark”.
I Aftes Kl. 22.30 lød der xxxxxxx over hele Byen ni voldsomme Eksplosio
ner. De stammede fra Bomber, der fra Nørrevold var kastet ind i ørsteds
parken. En Mængde Ruder i Kvarteret knustes. Sporvognstrafiken maatte
midlertidigt standses, og enkelte Fodgængere fik Chock. Bomberne mentes
at være tænkt som en IEressalut for den nyfødte Prinsesse.
Manden, der ved Vaadeskud dræbte Graveren paa Vesterbrogade Fredag Aften,
er S.S.Manden Frost. Han blev efter Episoden ført til Dagmarhus, hvor han
forklarede, at han havde følt sig truet. Efter at man havde sikret sig,
at han ikke var beruset, fik han Lov til at gaa uden videre Tiltale.
Fredag Aften er der kastet en Sten ind gennem Ruden til Journalist Kir
sten Krumbak, Herman Triers Plads 1.
Journalist Henrik Bierberg, Udenrigsministeriets Radioaflytning, er efter
at tysk Politi havde foretaget Husundersøgelse hos ham, rejst til Sveri
ge.
Marinevægter Erik Christensen, der den 3l.Matts meNte, at fire Personer
i grønne Uniformer havde slaaet ham ned, har nu tilstaaet, at Anmeldelsen
var falsk. Han havde villet gøre sig interessant overfor sine Kolleger.
27/4 tiltvang to unge Mænd sig Adgang til Bogholder hos B.& W., S.A. Han
sens Lejlighed, Pragtstjernevej 15. Da den ene trak en Pistol, greb Bog
holderens Hustru om den og de to Mænd flygtede. Hustruen, der var gravid,
fik efter Oplevelsen efter Chock, og er nu sengeliggende.
28/4 Kl..23 var der et Hold-up i Garagen, Holger Danskesvej~7. To Perso
ner med Pistoler holdt en Natvægter op og fjernede sig med r~oget Genera
torbrænde. Noget senere blev to Betjente paa Duevej holdt op at ti revol
verbevæbnede Mænd, der fjernede sig i Lastbil. Tre Personer blev kort
efter holdt op paa en Fabrik, Borups Alle 218, og tre andre Personer i
“Stjernens” Vagtlokale ligeledes. Fire Pistolbevæbnede Mænd “Laante” den
29/4 om Morgenen en Lastbil fra Søborg Hovedgade.
Der advares mod Kaptajn Nellemose, der har faaet “Orlov” fra Vestre Fæng
sel for at ordne Forretningsanliggender. Uforsigtige Henvendelser fra
hans Side har allerede bragt Ulykker.
Redaktør Niels Jørgensen, “Nationaltidénde” og “Det frie Nord”, hvis
Trykkeri forleden Dag sprængtes i Luften, er taget til Sverige.
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28/4 maatte den dansk/tyske Udrykningskolonne rykke ud til Strandvejen,
hvor nogle tyske Soldater med Geværer havde nægtet at forlade en Spor
vogn.
En amerikansk “Flyvende Fæstning” faldt Lørdag Eftermiddag brændende ned
paa Bornholm. Den havde tilsyneladende været indviklet i Luftkamp over
Østersøen. En Flyver fandtes død, to andre saaret. Fire Flyvere for
svandy.
Lidt over Midnat fandt man en Mand død, gennemhullet af flere Skud ved
Ejendommen Sølvgade 104. Den dræbte identificeredes som som Sabotagevagt
Henry Hansen fra Fabriken, Ryesgade 19. Ingen har set, hvorledes han blev
dræbt, men Kuglerne menes at være affyret fra en Vogn.
Slut.

I’

Nr 265

Som ventet spredte Nazisterne l.Maj over København Tusinder af de falske
kommunistiske Tryksager, som blev opdaget efter Sabotagen mod Rudys Bog
trykkero. I flere Kvarterer af Byen flød det paa Gaderne med røde Pjecer,
der bar Teksten: Danmarks Arbejdere. K~np l.Maj for et frit socialistisk
Danmark. Forsiden af Pjecen var mærket med Hammer og Segl, Bagsiden var
et engelsk Flag. Teksten gjorde dog intet Forsøg paa atvskjule, at det
drejede sig om Nazipropaganda, idet den talte om, at Tyskland var blevet
nødt til at besætte Danmark. Iøvrigt opfordrede den Arbejderne til at
vende sig mod Sabotørerne. I Tivoli og paa mange Gader fandtes desuden
smaa Plakater med et Billede af Stalin paa et Dannabrogsflag og Teksten
“Leve Stalin Verdens Lys” og andre med Billede af Hammer og Segl paa et
Dannebrogsdlag og Teksten: l.Maj “Sovjet Danmark er vort Maal”. Københav
nerne reagerede paa samme Maade overfor denne Propaganda, som de forleden
reagerede overfor de falske Flyveblade. Ingen var i Tvivl om, hvor Tryk
sagerne kom fra. Bedre Held næste Gang, Hr KrencheH
I Sønderjylland, hvor Modstandsviljen for hver Dag spores stærkere, min
des man i disse Dage Afstemningstidens Parole:
De bød os Trællens fortrykte Kaar,
de bød os Krigstidens Sult og Saar.
Med harmfuldt Hjerte vi sletter ud
de inde Aaringers Magt ~g Bud.
Himmelstrup og hans Stab har været i Sønderjylland for at fortsætte Un
dersøgelserne i Nazikredse i Forbindelse med Mordet paa Kaj Munk.
Udbygningen af Skanderborg som befæstet By maa ses i Forbindelse med en
paabegyndt tysk Anlæggelse af en Fæstningslinje tværs over Jylland fra
Odder til Skern med Skanderborg og Silkeborg som de to største “Pindsvi
nestillinger”. Limfjordet er første Forsvarslinje mod Angreb nordfra, den
nyanlagte Linje er tænkt som anden.
Den tyske Værnemagt har i Odense beslaglagt Folketeatret og Restaurant
Rosenhaven, som findes i samme Bygning. Etablissementet skal bruges som
Belægningsstue og det store Restaurationskøkken som Feltkøkken. Paa Tea
trets Scene skal tyske Skuespillere optræde for de tyske Soldater paa
Fyn. Alle Revyer og Teatertourneer for Sommeren er aflyst af Folketeat
rets Direktion.
Paa Foranledning af den lokale tyske Kommandant har Politimdsteren i Ski
ve maattet meddele Befolkningen, at Møder og Sammenkomster stadigvæk skal
anmeldes forud, Kun sportslige Foranstaltninger, Gudstjenester og Bedetimer er undtaget.
Den lokale Kommandant har i Herning ladet afholde et Møde med Byens Myn
digheder, Præster, Skoleledere, Ungdomsiedere etc, og har holdt en Tale,
i hvilken han opfordrede Deltagerne til hver især at søge at hindre Sabo
tage og anden illegal Virksomhed.
Hos de enkelte Byers tyske Kommandanter findes Navnelister over Kvinder,
gift med Mænd fra Byen, som gør tysk Tjeneste. Disse Kvinder inviteres
med til Officerssammenkomster. Det drejer sig først og fremmest om Kvin
der, der er gift med danske Statsborgere
tyske Kvinder inviteres ik
ke...
—
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I n f o r m a t i

Der var 29 April særlig Politivagt ved Fabriken Hero, som 30.April skulde
aflevere nogle kostbare Maskiner til Tyskerne. Foranledningen var den, at
Tyverialarmen traadte i Funktion, og at Telefonforbindelsen med Fabriken
blev afbrudt. Sabotagevagterne tilkaldte derefter Assistance.

0 fl

3.Maj 1944

Nr

266.

Af Hensyn til Meddelelsens Betydning bringes følgende udenlandske Medde
lelse her og ikke i NN, for at den kan fremkomme hurtigst muligt:
“Man mener i tyske Officerskredse, at der ligger andet bag Marskal Rom
mels Aktivitet i Frankrig og Holland—Belgien end slet og ret Besigtigelse
eller Inspektion af Befæstningsværkerne. Man mener, frTarskallen træffer
Invasionsforberedelser Planerne skal have foreligget i nogen Tid og tæn
kes gennemført som sidste, desperate Udvej for at forhale en allieret In
vasion. I de sidste tre Uger har Forbere el serne været ret tydelige.
Mistanken blev vakt, da der begyndte at dukke stadigt flere Faldskærms
tropper og Luftlandetropper op i Frankrig og Holland-Belgien. Man fik en
Anelse, da der paabegyndtes en Nyuuddannelse af friske Tropper til disse
specielle Vaabenarter, og Anelsen blev til Vished, da der for en halv
•Snes Dage siden indlededes intense Faldskærmsjæger- og Luftlandemanøvrer
bag Atlanterhavsbefæstningerne og over store Dele af Belgien og Nordfran
krig. Det er Marskallens Hensigt at kaste luftbaarne Tropper ned i Eng
land for ved et dristigt Kup at bringe Uorden i den allierede Opmarch og
danne et Brohovede a la Nettuno paa Englands Kyst for at holde det
længst muligt. Til Formaalet raader han i Øjeblikket over en Division
Faldskærmsjægere og flere Enheder Luftlandetropper. Planen er blevet mod
taget med største Bestyrtelse i tyske Officerskredse. Man betegner den
som det rene Selvmord. Tropperne er fortabte, hvis de ikke vil i Fangenskab. Aktionen maa gennemføres uden Flaadebeskyttelse og uden effektiv
Luftbeskyttelse. Der vil kun være Mulighed for at føre Forsyninger frem
ad Luftvejen, og om Evakuering kan der ikke blive Tale. Planen vil koste
den tyske Hær de 50,000—100,000 Mand, man vil sætte ind paa Foretagendet.
Kredsen omkring Rommel mener imidlertid, at en saadan Operation som en
Manifestation af Aanden fra Krigens første Aar kan blive afgørende for
hele Krigsførelsen”.

Gestapo har i Randers anholdt Indehaveren af Byens største Boghandel,
Boghandler Otto W Olesen, en kendt Rotaryaner og Leder af Turistforenin
gens Bureau. Man sigter ham for at være identisk med en Person, hvis Dæknavn er godt kendt i illegale Kredse. Anholdelsen har fundet Sted i For
bindelse med Anmeldelserne paa Hvidsteen Kro. De Anholdte sigtes for As
sistance til og Forbindelse med Faldskærmsagenter. Boghandler Olesens Sag
betragtes derfor som meget alvorlig. I samme Sag er anholdt en Artillerikaptajn fra Aarhus. Han sigtes for at have opholdt sig i Randers under
Titlen Revisor og Navnet Østergaard. Ogsaa hans Sag betragtes som alvor
lig.
Ifl. en illegal tysk Radiosender mener visse Nazikredse, at Modstanden i
Danmark organiseres af “Terrorister”, der er uddannet i det nordlige Nor
ge~

Ubekræftede Forlydender vil vide, at Storadmiral Dönitz er i Danmark.
Kraftstationen i Københavns Frihavn lammedes i Aftes ved en dristigt gen
gemført Sabotageaktion. Elektricitetsafbrydelsen gik bl.a. udover Indu
strisyndikatet. Arbejdet standsede, og man maatte i Gang med at flytte
Vaabenlagre op fra Kældrene, der kun holdes tørre for Grundvand ved Pump
ning. Kraftstationens Ødelæggelse et et Led i en større Aktion, der har
været omtalt i Dagspressen med Ordene “Der er i de sidste Dage i Jylland
udført nogle Sabotagehandlinger mod Højspændings- og Telefohledninger”.
Aktionen satte ind Natten til 30/4, og det gik først og fremmest ud over
den sydøstjydske Sanileskinne. Ved Bygholm Sø eksploderede to Bomber paa
Gittermasten ved Søbredden og Ledningerne faldt til Jorden. Strømmen syd
fra til Odder blev afbrudt. Reparationens Varighed ahslaas til 14 Dage.
I Aarhus sprang to Bomber under Broen ved Søren Frichsvej. Aktionen synes
her at være rettet imod Samleskinnens Olietrykskabel, der imidlertid ef
ter tidligere Sabotage er flyttet. 4 km Nord for Vejle beskadigedes en
Krydsstarider, og i Randers ødelagdes en elektrisk Fordelerstation. Længe
re mod Nord gik det ud over Højspændingsledningerne fra Tangeværket til
Transformatorstationen i Skive og over de elektriske Ledninger til Vand
værket og den tyske Militærlejr i Braarup. 3 Master i hver Ledningsafde
ung sprængtes over Jorden. Natten til 1 Maj gik det løs i Sønderjylland.
Langs Jernbanen Røde Kro-Bolderslev blev 8 Telefonpæle kappet over af
Bomber. Det var i alle Tilfælde Pæle i det specielle tyske Militær-Led
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ningsnet, det gik ud over. Dette Net er en Del af det tyske Telefonnet,
som forbinder alle Punkter i Atlanterhavsvolden, fra Narvik til Pyrenæ
erne, og som sætter f.Eks. den store tyske Telefoncentral i Holsted i
Stand til at faa Forbindelse med ethvert Punkt i “Volden” indenfor fire
Minutter. Forbindelsen med den tyske Flyveplads ved Skrydstrup blev øde
lagt. Samtidig gik en Dobbeltmast til Højspændingsledningen fra Aabenraa
i Luften, og en stor Del af Oplandet var uden Strøm Resten af Dagen. En
delig er der sket fire Eksplosioner i en Transformatorstation i Viby
Høstskov. En Arbejdsmand og hans Familie blev bragt i Sikkerhed af Sabo
tørerne før Eksplosionerne.
Af mindre, uorganiserede Sabotageaktioner kan nævnes: Mindre ødelæggelser
i Muslingekogeriet i Glyngøre, mens Schalburgkorpset har hævdet sig ved
at svide en Spejderhytte i Køge af. I København er der anrettet Skade for
75,000 Kr ved Eksplosioner i A/S Neumann & Simmermanns Fabriksspinderier
ved Kanalstien i Lyngby. Fabrikerne var sikret med 2 Meter højt Gitterhegn med 5000 Volts Højspænding overalt, hvor der ikke er Fabriksmur ud
mod Vejen. Sabotørerne sprængte Huller i selve Fabriksmuren og trængte
den Vej ind.

byggede Startbane paa Lunde Flyveplads for at beskytte den mod uberetti
get Landing. Denne Anbringelse af Landbrugsmaskiner etv. er meget almin
delig i Tyskland, hvor man ser det overalt paa Autostradaerne. Tyskerne
lader den Del af Landbrugsjorden ved Lunde, som ikke skal bruges til Fly
veplads, drive som en Art Kollektivbrug.
Som det var at frygte, har Kelvin Lindemann benyttet sit overfladiske
Kendskab til Undergrundsarbejdet i Danmark i sin Skribentvirksomhed, ef
ter at han er flygtet til Sverige. I et nyt Tidsskrift “OBS” skriver han
saaledes om “Sabotøren Bobby”, øjensynlig inspireret af “Bob”. Beretnin
gen er en ubehagelig Blanding af Digt, Rygter og en Bagatel Kendsgernin
ger, og den givet et meget uheldigt Indtryk af illegalt Arbejde i Dan
mark. Skulde nogen herfra kunne øve Indflydelse paa den lindemannske
Skribentvirksomhed, af hvilken det værste maa befrygtes, bedes Vedkommen
de forhindre Gentagelser. Artiklen gengives med Eneret for OBS, saa man
naa haabe, den ikke trykkes efter noget Sted. I Præsentationen hedder
det, at Lindemann levede flere Maaneder under Jorden, før han, efter at
have slaaet en Stikker ned, maatte rejse til Sverige
“Hilsen til Christian, Erik, Ingeborg, Arne, Wilhelm og Stig”

Da Posten fra Sverige til Danmark efterhaanden har antaget voluminøse
Former, anmodes De om at bede Deres Forbindelser i Sverige sende saa lidt
som muligt og saa koncentreret som muligt-eventuelt mikrofotografere,
hvad der er nødvendigt.

Enhver Forbindelse mellem de tyske Myndi9heder og Statsadvorkatens Afde
ling for særlige Anliggender er for Tiden afbrudt. Det eneste Bindeled
mellem Tyskerne og det danske Politi er i øjeblikket Politikommissær
Gredsted fra Københavns Politi. Han er særligt tilforordnet Forhandler og
kaldes nu og da til Pancke eller andre højerestaaende Tyskere, naar man
ønsker at klage over et eller andet.

En Del af den sidste Tids Ulykker paa Jernbanelinjerne skyldes en ny tysk
Taktik. For at afværge Sabotage mod Troppetog og Forsyningstog om Natten
lader man tyske Tog køre paa “modsat Spor” nu og da, saaledes at begge
Spor paa en Jernbanelinje skal være afbrudt, for at der kan ske noget.
Skønt Instruksen til Personalet altid gaar ud paa, at man skal gaa helt
bort fra Skinnerne, naar Tog nærmer sig, er det ikke ualmindeligt, at man
blot gaar over i det Spor, der er forbeholdt modkørende Trafik. Kommer
det tyske Tog saa bagfra paa dette Spor. sker Katastrofen.

Speciel Melding: Forrige Postforsendelse til L 4 -L 34-L 35-L 86 og alle
S.E. brændt for ikke at falde i forkerte Hænder. Bedes om muligt rekon
strueret. Særligt bogpræget Post vel ankommet. 34 still going strong her.
S 30 maa begræde Tab to Trykkerier, 5 8 eet. Blandt arresterede er Mads,
Knud og de nye Beboere af 5 8s Lejlighed.
Al Omtale af Boghandler Marcussens Arrestation bedes undgaaet a.H.t. Fa
milie i Sverige.
Tyskerne mener at have rullet “Hjemmefronten” op. Kendsgerninger vil
snart vise noget andet.

Ved Vorupør paa Thistedegnen har den tyske Kommandant med kort Varsel
krævet Ausweis til 1000 Mennesker. Kravet afvistes af dansk Politi som
uigennemførl igt.
En jaloux Schalburgmand truede 29/4 udenfor Tivoli sin Hustru og sin Ri
val med Pistol. Han blev anholdt.
Landmandsbankens Beholdning af Vaaben til Sabotagevagter er blevet afhen
tet. Ukendte Mænd bar dem bort Natten til den 30/4. Ogsaa fra Bolsterfa
briken i Ny Toidbodgade 13 er Vaabnene hentet. Her blev Døren sprængt med
en Haandgranat.
2 Maj var tyske Soldater i indbyrdes Slagsmaal i Tivoli.
Tyskerne har beslaglagt Kystpolitiets Baad i Rørvig og fjernet Strømfor
deleren, fordi Baaden under en Prøvetur var udenfor Havnen og tillod sig
at sejle fra den tyske Patrouillebaad.
Landsretssagfører Holger Bryld i Odense skal være Auktionarius ved en
tysk Auktion over Landbrugsmaskiner fra de to beslaglagte nordfynske
Gaarde Abbed og Lundegaard. Maskinerne har hidtil staaet paa den færdig-
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Endnu et Bevis paa, at alle politiske Mord i Danmark, bortset fra de re
gulære Stikker-Mord, begaas af Nationalsocialister eller af Gestapos egne
Folk, er nu føjet til Beretningerne om Bogtrykker Hammeken, der prøvede
paa at myrde Erling Foss, og om den norske “Desertør”, der besøgte LRS
Hjermind. Drabsafdelingen i København arresterede i Gaar, sigtet for Mor
det paa Reservepolitibetjenten fra Højbro Plads, et Medlem af Gestapos
III Afdeling fra Dagmarhus, tidligere Politibetjent i København Anker
Due. Nu, da disse Linjer skrives i en sen Nattetime, er Anker Due befri
et af sine Overordnede fra Dagmarhus, men Politiundersøgelsen gaar vide
re, rettet mod Medskyldige, og Politiet vil antagelig inden længe kende
denne Sag lige saa godt til Bunds som Sagen om Mordet paa Kai Munk. Det
siger sig selv, at man først skrider til den Slags Anholdelser, naar Be
visligheder er helt i Orden. Anker Due og hans Kammerater sigtes for end
nu en Del af de politiske Mord, saaledes efter alt at dømme for Mordet
paa Socialdemokratens politiske Medarbejder, Redaktør Sigurd Thomsen. Men
midt under Afhøringerne i Aftes, da Due var ved at blive trængt op i en
Krog, ankom til Politigaarden den tyske Major Stahlmann fra Dagmarhus med
tre Mand for at befri den betrængte. Først efter telefonisk Henvendelse
til de øverste Politiinstanser lykkedes Iindsætningsforsøget. Due blev ta
get med til Dagmarhus, hvor han nu er i foreløbig Sikkerhed. Der skal se
nere i Informationen blive givet Detailler om denne Sag, der er af bety
deligt Omfang.
30 Mand med Maskinpistoler trængte i Aftes ind i en af den tyske Rust
ningsindustris vigtigste Fabriker i Danmark, Globi i Glostrup, hvor Ammu
nitionsfødekasser og adskilligt andet Tilbehør til Artilleri og Luft
værnsafdelinger fabrikeredes. Da de gik igen, havde Fabriken ophørt at
eksistere. Sprængbomberne havde ødelagt den. Ingen kom til Skade.
Efter Sprængningen af Kraftstationen i Frihavnen kom det til et Par dra
matiske Episoder paa Københavns Gader. En af Politiets Radiobiler lagde
sig i Baghjulene paa en af Sabotørernes Biler, ført af en Mand i CB-Uni
form. Da Forfølgelsen ved Strandboulevarden blev tydelig, skød Sabotører
ne Varselskud ud gennem Bagruden med en Maskinpistol. Et af Skudene ramte
Overpolitibetjent Jacobsen fra Politistationen i Rosenvænget. Han saare
des i Brystet, men er heldigvis ikke livsfarligt ramt. Politibilen stand
sede. Kort efter fandt man en brændende Bil paa Bellahøj. Sabotørerne
havde, da Vognen nu var set, hældt den over med Benzin og ofret en Bombe
paa den. Vraget af Vognen var ganske ukendeligt.
y
En Oberscharfiihrer i Schalburgkorpset optraadte i Forgaars Aftes i beru
set Tilstand paa la Reine, hvor han holdt to af Social-Demokratens Medar
bejdere op. Han afhentedes af Gernersgadevagten, men saas allerede igen
i Gaar paa Gaden i København.
Om Sabotagen mod det jydske Højspændingsnet og det tyske Telefonnet i
Jylland kan yderligere meddeles:
5 Master er sprængt mellem Kolding og Fredericia, 3 Master mellem Hader
slev og Vojens. Den tyske Værnemagts Telefonkabel ved Hovedvej 10 Syd for
Haderslev er sprængt eet Sted og beskadiget med Hakke og Spade 5 Steder.
Mellem Tønder og Tinglev er tre danske Telegrafpæle og 2 tyske Telefon
pæle sprængt. PViuf Vestermark ved Kolding er 5 af Sanileskinnens Master
ødelagt. Mellem Hvidding og Øster Vedsted paa Ribeegnen er 2 Transforma
toranlæg ødelagt. I Højen Skov Syd for Vejle ligger en af de store Git—
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termaster væltet, 1. Maj sprængtes de tyske Kabler i Christiansfeldt Te
lefoncentral. Kablerne flaaedes fra hinanden. Ledningen til Centralens
Omstillingsbord gik med i Løbet. Den vagthavende Centraldame var advaret
og bragt i Sikkerhed. Saavel Telefoncentralen som Posthuset, der er sam
menbygget, led betydelig Skade. Hvælvingen i Kælderen faldt ned, og Lof
tet i Etagen ovenover trykkedes til Vejrs. Vinduer blev trykket ud, og
Dørkarme og Telefonborde splintret. Telefonafbrydelserne varede tre Dage.
Politimesteren i Nordre Birk har henstillet til Birkets Læger at udvise
største Forsigtighed. Han mener ikke, Læger bør færdes ude efter Mørkets
Frembrud, medmindre det er absolut nødvendigt. Desuden anmoder han dem
om at udvise største Forsigtighed, naar ukendte Patienter skal lukkes ind.
I Nyborg var Natten til l.Maj opslaaet følgende Plakater med Tekst, møn
tet paa Byens xxxxxxx kommunale Biograf: “Hvis Tilgangen til Tyskerfilm
ikke ophører, vil vi sørge for, at Biografen ikke kan forevise Film.” En
Familie, som havde overværet en tysk Film, fik samme Aften sine Ruder
knust:
I Esbjerg maatte Feldpolitiet Natten til den 29.April anholde en spiri
tusduftende Oberfeldwebel, der havde spurgt en dansk Politipatrouille om
Vej. Da man forklarede ham Vejen, erklærede han, at han hellere vilde
skyde den ene Politibetjent. Han var saa beruset, at det ikke var svært
at hindre ham i den Fornøjelse.
I Randers har en sanseløst beruset tysk Politisoldat truet med at skyde
Politifolk, der vilde anholde en beruset Dansker. Ogsaa han blev let u—
skadel iggjort.
I Rosenkranzgade i Aarhus har berusede tyske Marinesoldater skudt om sig
uden at ramme nogen.
I Kaffebaren Blaagaardsgade 35 vilde dansk Politi l.Maj anholde en Mand,
som truede Folk med Pistol, og som gik og svingede med Vaabenet ude paa
aaben Gade. Man maatte dog opgive det, da Manden viste sig at tilhøre det
tyske “Sikkerheds”politi.
Samme Dag affyrede en SS-Mand under et Slagsmaal med en Chauffør paa
Raadhuspladsen sin Pistol i Luften. Chaufføren slog Pistolen ud af Haan—
den paa ham.
Om Aftenen skød tre berusede Schalburgfolk efter alt, hvar der røret sig
paa Traverbanevej. De blev anholdt. Paa Musvaagevej overfaldt to Gefrei—
tere nogle unge Mennesker inde i en Gaard, hvorfra de havde hørt engelsk
Sang.

III
De Officerer, der den 29.August af tyske Officerer fik Tilladelse til at
beholde deres Vaaben, har nu maattet aflevere Pistol eller Ammunition til
Politiet.
Dansk Politi har afvist at behandle en Tyverisag fra Tarm, idet det dre
jer sig om Tyveri af en tysk Film. Det er et sabotageagtigt Tilfælde, der
hører under tysk Politi, erklærer man.
25/4 blev der Kl.7 om Morgenen ringet paa hos Oberstløjtnant Tiemroth.
Den unge Pige fik at vide, at det var “Pedersen”, der vilde tale med 0berstløjtnanten. Hun lukkede op, og to Mænd skubbede hende til Side og
trængte ind i Entreen. Oberstløjtnanten stod i Stuedøren. Han traadte et
Skridt tilbage, smækkede Døren, laaste den og raabte, at han skød, hvis
nogen kom nærmere. De to Mænd forsvandt, men kom umiddelbart efter til
bage med Forstærkning. Det viste sig at være Gestapofolk. Oberstløjtnan
ten var imidlertid forsvundet ud gennem et Vindue ad et Tov. Baade han
ogden unge Pige allarmerede dansk Politi. Kort efter trængte Tyskerne ind
hos Genboen for at lede efter den forsvundne. De arresterede Frue Tiem
roth og en Nevø.
Iver Helmer Rasmussen, f. i Sverige 7/7 1917, er farlig. Han er bevæbnet.
Da han forleden sad anholdt paa Fælledvejens Politistation truede han al
le Politifolk med Døden og prøvede at trække en stor Militærpistol. Han
blev hentet af Gernersgadevagten, da han havde tysk Ausweis.
Postvæsnet har stadigt travlt med at bringe returnerede “engelske” Løbe
sedler til Dagmarhus.
I Hillerød kan man for 25.øre købe en Liste over samtlige Partimedlemmer,
sympatiserende og Feldmadrasser i Hillerød og Omegn.
Værnemagtskontoen er nu vokset op over 3 Milliarder Kroner. Tilsammen
vokser denne Konto og Clearingkontoen med rundt 8 Millioner om Dagen.
Tyskerne har beslaglagt endnu fire af Det forenedes Skibe. Deriblandt
“Aarhus” og “Vistula”.
Tyske Skovridere tilser nu Nedhugningen af Plantager i Jylland. Tyskerne
tager Naaletræstammerne til Afstivning af Skyttegrave etc. ~
Der er sat en særlig Produktion af ølflasker i Gang til de Egne, hvor
der er flest Tyskere. Aarsagen er den, at de tyske Soldater knuser Fla
skerne.

Politiet fik l.Maj om Aftenen at vide, at fire unge “Danskere” i tysk
Tjeneste paa ën Bar havde talt om, at der skulde knaldes Politibetjente i
Aften (antagelig en Parole, udstedt for at det bagefter kunde gives ud
for kommunistiske Optøjer paa Majdagen). Detektiver fulgte de fire Hæ
dersmænd til “Tosca”, hvor man prøvede at fange dem. De to slap bort, de
to andre blev anholdt. Af dem havde kun den ene, en 16 aari~g, der hører
hjemme paa en Opdragelsesanstalt, tysk Ausweis, saa det tyske Feldgendar
men fik kun ham udleveret. Den anden talte man nærmere med. Forbindelse
mellem denne Episode og den følgende Anholdelse af Morderen fra Højbro
Plads er ikke helt utænkelig
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Paa Grund af Helligdagene og tekniske Vanskeligheder, som Ge
stapo er ganske uden Skyld i, lykkedes det ikke at faa Infor
mation ud i Lørdags. Nr 268 omfatter derfor Tiden 5-8 Maj.
VIGTIGT: D e t e r mod al Forventning lykkedes
dansk Po 1 i ti at faa Lov at behol de Sagen
imod Mord e ren Anker Due, der viser sig at
være i den ti sk med en ofte straffet For
b r y d e r, d e r nu arbejdet for Sc hal b u rg
korpset d i re k te under Kaptajn Sommer
(0 p 1. om, a t haner tidligere Politibetjent
ikke rigt i g). E n R æ k k e M e d s k y 1 d i g r e r a r
r e s t e r e t, til Dels under højst dramati
ske Oms tæ n dig hede r (Anvendelse a fMa skin
pi s t o 1 e t o g T aa re gas fra Politiets Side).
Da det vil skade Sagens Ookl ari nguhyre
og antagelig provokere ny tysk I ndg ri
ben anmodes man i ndtrængende om indtil
videre ikke at omtale denne Sag
antage
lig den vigtigste, Politiet har haft un
det Krigen. Hens ti lii nge n gæl der og s a a
Hjfr-Ra d i o, sv.Ra d jo og London
Radio
Naar der i mf. udsendtes Forhaandsmed
dele 1 se omSagen, skyldtes det Meddelelse
o m, at de ttys ke Krav om Udlevering var blevet
møde kommet. Frihed s bevægelsen bør
i den n e Sag støtte Politiet ved Tavshed,
til a lie tænkelige Resultater er o pna a
e t.

______

-

-

-

-

-

-

SABOTAGE NYT:
En af de dristigste Aktioner, danske Sabotører nogensinde har indladt sig
paa, førte Lørdag Formiddag til ødelæggelsen af Hangarer og Flyverværk
steder paa den gamle Flyveplads paa Kløvermarken, Amager. Forklædte som
Arbejdere gik Sabotørerne gennem de spærrede Landminefelter ~g bevægede
sig aabenlyst paa Pladsen, til Fods og pr Cykle, for Næsen &f det af Kap
tajn Sommer, Schalburgkorpset, særligt udvalgte Sabotagevagt-Korps. Ingen
af Vagtposterne anede Uraad, før det var forsent. For øjnene af dem
sprang Bygningerne i Luften. 2 Værkstedsbygninger og en Hangar blev øde
lagt. I hver Bygning arbejdede 60-70 Arbejdere for det tyske Luftvaaben.
Disse Arbejdere blev holdt op og ført bort i Sikkerhed. Sabotørerne for
lod Pladsen, og slap bort i Tide.
Natten til 6.Maj eksploderede to Bomber i Restaurant “Kilden” i Aalborg.
Restauratjonens Indre raseredes fuldstændigt. Dette Tilholdssted for Ty
skere i Aalborg er dermed ude af Spillet indtil videre.
Langhoffs Konditori paa Torvet i Silkeborg
det besøges næsten udeluk
kende af Tyskere-blev raseret af Bomber 5.Maj ved Midnatstid.
-

Sabotører sprængte Natten til 6.Maj Kedelrummet til Danipvaskeriet Thor i
Odense i Luften. Odense Elektricitetsværk, der ligger i Nærheden, led
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mindre Skade. “Thor” ejes af en af Odenses mest kendte Nazister, “Peter
Torsk”, og det vasker for den tyske Værnemagt.
4.Maj om Eftermiddagen sprængte Sabotører Maskinfabriken xxxx Hero paa
Nordre Fasanvej i Luften. 9 Mand jog en Snes Arbejdere ud og udlagde to
Bomber, Skaden var betydelig. Ingen Tilskadekomne.
5.Maj ved 23 Tiden ødelagdes 14 tyske Biler ved to kraftige Eksplosioner
i Scaniadams Automobilfabrik og Reparationsværksted paa Lyøvej. Paa Stubmøllevej blev der gjort Kaal paa Resterne af Sørensens Maskinfabrik, som
spræn9tes forleden.
En Transformatorstation ved Seen paa Ribeegnen er sprængt.
Sabotagen forleden ved Hovedvej 11 nær Hvidding ødelagde to Transforma—
tortaarne, hvorfra en stor tysk Lejr forsynes. Ved Skærbæk sprængtes to
Sæt Master.
?? 5.Maj om Natten ødelagdes Manufakturhandler M R Jørgensens Udstil
lingsbygning i Esbjerg ved Bombeeksplosion.
SCHALBURGTAGEN: Den ene Sprængladning, som ikke eksploderede udenfor Po
litistationen i Aabenraa, bestod af en Kasse med 200 Stk Nobels eksplosi
ve 808.
Der hviler dyb Mystik over Henrettelsen i Anledning af Sabotagen imod
Rustningsfabrikken Globe i Glostrup. Dansk Politi, som kom til Stede
f ø r Tyskerne, har ikke vidst noget om nogen Anholdelse. Paa Fabriken
saaredes en Sabotagevagt, og en Vagthund blev dræbt. Man imødeser med U
ro en Udvikling paa denne Linie. Det er ofte sket, at Tyskerne paa Ger
ningsstederne har anholdt helt tilfældige Personer, saaledes Journalister
eller Pressefotografer, som er kommet til Stede. Med den Hast, hvormed
man nu henretter, risikerer man, at helt tilfældige Mennesker maa lade
Livet. Tyskerne har den Trøst, at de i de 99 pCt af Tilfældene vil hen
rette en tyskfjendtlig Person.
Overpolitibetjent Hald, Sønderborg, er arresteret og ført til København,
sigtet for Spionage. Sagen betragtes som alvorlig.
Tyske Henvendelser til den blinde Forfatter Karl Bjarnhof og til Direk
tøren for Apolloteatret og Marienlyst, Aage Stentoft, har vist sig ikke
atværeaf alvorlig Karakter.
Da Meddelelserne om Schalburgtagen i Aabenraa viser sig kun at være frem
kommet lokalt, indskydes her følgende Oplysninger om Episoden:
Kl 1,55 Torsdag vækkedes Aabenraa af et sønderrivende Brag, samtidig med,
at Lyset gik ud i store Dele af Byen. Der var forøvet et Attentat imod
Politistationen. En Bil var kommet til Byen nordfra. To Mænd steg ud og
lagde to Pakker fra sig foran Politistationens Indgang. Derefter for
svandt Bilen i stærk Fart sydpaa. Umiddelbart efter eksploderede den ene
af Pakkerne. Den Betonpille, som bærer Indgangsportalen, styrtede ned.
En anden flyttedes flere Meter. Hele Politibygningens Midterparti blev
beskadiget. 6 Politimænd, som opholdt sig, slap med ufarlige Smaasaar.
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Tyskerne har, saa utroligt det end lyder, indkaldt de sidste to Aargange
af Skoléskibet “Georg Stage”s Besætning. De unge Mænd skal møde i Nærhe
den af Orlogsværftet i Dag (8.Maj) Klokken 9. De skal medbringe Køjesæk
og Undertøj. De vil paa ubestemt Tid faa Hyre i den tyske Handelsmarine.
Fritaget for Møde er alene Personer, der er ansat i Statens Tjeneste el
ler i Røde Kors. Udeblivende vil medføre Domfældelse ved tysk Marinekrigsret. Foreningen “Georg Stage” har fra tysk Side faaet indskærpet,
at denne Foranstaltning ikke maa kendes af Offentligheden.
Om det “engelske” “Opraap”, som nedkastedes over København, kan oplyses:
Papiret er norsk, Tryksværten indeholder Sildeolie, og Typerne er fra
Firmaet Schelter & Giesecke A/S i Leipzig.
Meddelelsen om Husundersøgelse hos Oberstløjtnant Tiemroth bedes givet
følgende Form: Gestapo forsøgte forleden at arrestere Oberstløjtnant
Tiemroth i hans Hjem paa Frederiksberg. Da Oberstløjtnanten ikke var
hjemme, arresterede man hans Hustru og Nevø som Gidsler.
Tysk Politi har holdt øvelser i Færdselsregulering i København.
Gesandt Fich fra Udenrigsministeriet i Berlin har besøgt Dr.Best for at
drøfte Forholdene her i Landet med ham o~ andre “Personligheder”. Dr.
Best modtog ved denne Lejlighed en “Næse” fra sin nærmeste Foresatte, en
i Offentligheden Ukendt, en Hr Yks i Berlin. Man er ikke tilfreds med den
“milde” Kurs i Danmark. Siden er det blevet bedre...
stud.med. Marius Poulsen, Blegdamsvejen, København, erklærer, at hans
Samvittighed byder ham at anmelde alt illegalt, han kommer under Vejr
med.
En Vagtmand paa Hellerupgaard, der “tilhører” Organisation Todt, er 1.
Maj om Natten blevet saaret med en Mursten af 2 Mænd, der senere var i
lidkamp med andre Vagter.
En beruset Arbejdsmand er i Skagen blevet saaret af to berusede russiske
Soldater, han var sammen med. Andre russiske Soldater har lagt Sten paa
Skinnerne foran et Tog i Nordjylland for at se, hvad der skete. Attentatforsøget opdagedes i Tide.
3.Maj arresteredes under Razzia i Nyhavn Værten i “Gilleleje~~’ med 30 Gæ
ster, der var til “Eftersyn” i Dagmarhus.
En “dansk” Dame har til Feidpolitiet i Viborg anmeldt, at Tjener Orla
Brøndum Smith var i Besiddelse af Pistol. Tyskerne erklærede, at det var
en dansk Sag, men saasnart Smith var anholdt, krævede man ham udleveret
Dansk Politi har til Wehrmachtsortskommandanturen beklaget sig over, at
Medlemmer af Frikorpset, Division Nordiand o.l. løslades af Gernersgade
vagten, saasnart de er afhørt om deres Forbrydelser, enten de er beruse
de eller ej. Soldater af Værnemagten indbringes derimod til Kastellet,
hvis de er berusede. Wehrmachtsortskonimandant —(det Sprog~)— Oberstløjt
nant Mauff har indrømmet, at det er uheldigt, at SS—Folk og Soldater ikke
behandles ens, og har pr. 25.April givet Ordre til, at alle berusede Ty
skere skal afgives til Kastellet.
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Tyskerne demonterer alle Maskiner i beslaglagte Trykkerier, i disse Dage
piller man Sættemaskiner etc ned i 5 københavnske Trykkerier. Arbejdet
udføres, under Tvang, af danske Arbejdere.

send aldrig-selv om det er et vældigt Arbejde.uden Afsenderadresse. Cen
suren interesserer sig p.t. for adresseløse Forsendelser. Udlever ikke
Adressaten til Gestapo~

Fra General Pancke har Politiet modtaget en Skrivelse, hvori han kraftigt
frabeder sig flere Klager over Schalburgkorpset, medmindre det kan doku
menteres, at Korpset har anvendt Skydevaaben uden Berettigelse. Bedømmel
sen af Skydningernes Berettigelse ligger hos Schalburgkorpsets Chef og
hos Pancke~

Rigspolitichefen har fra Dagmarhus faaet Ordre til at foretage en Udrens
ning af Rigsregistret. Aarsagen er Billederne af “Stikkere” i Frie Dan
ske. Man ønsker alle Stikkere, Gestapofolk, Frikorpsfolk etc fjernet fra
Forbryderegistrene, der herved vil svinde væsentligt ind. Sker det ikke,
vil Tyskerne selv foretage Arbejdet.

I Anledning af et Tyveri af Uniformer fra CB-Stationen paa Hartmannsvej
er foretaget Ransagning i en Garage paa Gentoftegade 54, hvor det stjaal—
ne blev fundet. Der er ikke ved den Lejlighed fundet Papirer af nogen
Art....

Korsør Glasværk, der forleden blev sprængt i Luften af en halv Snes be
væbnede Mænd, kommer ikke i Gang igen før efter Krigen, da selve den sto
re Ovn er ødelagt. Korsør Glasværk leverede det meste af det Rudeglas,
der anvendes herhjemme. Al anden Sabotage bliver herefter føleligere for
private Mennesker. Det er næsten ikke til at gætte, hvem Gerningsmændene
er

Transportkompagniet “Løkken”, Henriksen & Søndergaard i Løkken og i Ran
ders, meddeler danske Vognmænd: Vi antager for Tiden Lastvogne med mindst
50 pCt Gummi og helst ikke under 2~ Tons til Akkord- og Kilometerkørsel
paa Kontrakt her i Løkken, hvilken Kontrakt af begge Parter kan opsiges
med 14 Dages Varsel. Der køres med Sand, Ral, Cement og Tømmer, og desu
den har vi en Del Kilometerkørsel. Til Lastvogne, der ikke har Generator
tilladelse skaffer vi omgaaende en saadan, ligesom vi udleverer Nummer
plader, tørt Træ og Olie. Naar Vognene staar ubenyttede, henstaar de i
lukkede Garager under Vagttilsyn. Hver Chauffør faar udleveret 3 Tæpper
og 2 Lagener, og Prisen for Kosten er Kr 5,50 pr Dag og for Logi 55 øre
pr Nat. Med Hensyn til Gummi faar vi Tildeling hver 14. Dag, som vi for
deler til de Vogne, der virkeligt bestiller noget, og som mangler haar
dest. Prisen for Gummi, Træ og Olie er Maksimalprisen, som fragaar ved
hver Afregning. Til Administrationsgebyr beregnes 5 pCt af Bruttobeløbet.
Kørselen fra København til Løkken bliver betalt med Kilometerprisen, og
med Hensyn til Indtjeningsmulighederne, kan vi oplyse, at en 4 Tons Bed
ford-Vogn f.Eks. paa eet Døgn har tjent godt Kr 1000,00 og en 2~ Tons
Vogn kan indtjene godt Kr 2000,00 om Ugen med 12 Timers Arbejdsdag. Da
der er rigeligt Mandskab til Af- og Paalæsning, foregaar dette hurtigt.
For Tiden køres der i Døgndrift, og Kørslen er saaledes den bedste her i
Landet. Idet vi haaber, at vore Oplysninger har Deres Interesse, skulde
det glæde os meget at høre nærmere fra Dem. Ved Henvendelse til Olsson,
Telf. Sundby 879 y, kan De faa Kontrakt tilsendt samt Køretilladelsen til
Løkken”.
Man kan næppe forlange, at Firmaet skal tilføje, at hverken det selv el
ler de Vognmænd, der arbejder for det, vil faa noget at bestille fra og
med Besættelsens Ophør. Ikke destomindre er det sandt.
Da det i en Del Tilfælde er konstateret, at illegale Blade uddeles ved
Indkastning i samtlige Lejligheders Brevkasser i hele Karre’er, gives
Hermed en indtrængende Advarsel mod denne Fremgangsmaade. Man kan ikke
kende Sindelaget hos Lejlighedernes Indehavere og risikerer, at Tyskerne
er allarmeret, før Uddelingen er tilendebragt. Gennem Stikkere kan Gesta
po faa Indtryk af, at Karréundersøgelser er formaalstjenlige (der er tru
et med det gentagne Gange, og det undgaas næppe). Illegale Personer,
Trykkerier og Depoter bringes derved i Fare. Den bedste Uddelingsmaade er
og bliver den personlige. De store Blade maa naturligvis bruge Postfor
sendelser. Husk at benytte tykke Konvolutter. Et enkelt Blad har dem alt
for gennemsigtige. Undgaa Konvolutter, der er for tydeligt illegale, og
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20-30 Tyskere overfaldt 5 Maj i Randers to danske Jernbanefolk. Den ene
af dem blev slaaet og sparket af 8-10 Tyskere, indtil et Par danske Be
tjente befriede ham. De to Mænd undløb. 2 andre Jernbanefolk blev af Ty
skerne næste Dag ført til Aarhus. De sigtes for grov Fornærmelse og An
greb imod Værnemagten
I Aarhushallen var civile Tyskere og tyske Marinesoldater 2.Maj. i Slags
maal. I Kampens Hede sprang en Tysker bagfra ind paa en dansk Politimand,
der slog ham ned med sin Knippel. Man maa ikke slaa Tyskere med Knippel
det er vanærende for dem. Derimod er det ær efuldt at blive skudt. Tyske
ren har imidlertid taget Kløene uden at klage bagefter, saa der kommer
ikke mere ud af Sagen.

-

En Arbejdsmand fra Hammelev har ved tysk Krigsret faaet 3 Ugers skærpet
Arrest, fordi han paa Grove Flyveplads har overnattet i Kvindelejren hos
sin Forlovede, som han senere er blevet gift med.
En beruset tysk Soldat trængte forleden Aften ind til en Frue i Wenners
berggade i København. Han lagde sig Kl 23 til at sove paa hendes Sofa, og
først Klokken 8 næste Morgen gik han. Hun turde ikke gaa ud for at til
kalde Hjælp. Samme Aften søgte en tysk Soldat at trænge ind til en Poli
tibetjents Hustru paa Callisensvej
Tyskerne har i Kolding krævet to Mænd udleveret, skønt de ai~ dansk Politi
er fængslet i en Sag om Tyveri af Bilhjul fra tyske Vogne. Tyskerne har
faaet Hjulene igen og var indforstaaet med, at Sagen var dansk. Den ene
af de Anholdte blev løsladt umiddelbart før Tyskernes Ankomst, den anden
blev udleveret “under Protest”.
Hvorlænge agter man at fortsætte med at tro paa Tyskernes Ord om, at An
holdte skal forblive under dansk Politi, hvis det er Danskerne, som tager
dem?
Paa Mors har Værnemagten med Vold og Trusler afkrævet Beboerne gammelt
Jern. Efter at Jernet var beslaglagt, indløb fra Aalborg Meddelelse om,
at der forelaa en Misforstaaelse.
Man kan herefter regne med Beslaglæggelsesdekreter overfor Opkøbere af
Metal, Smede o.s.v., idet Værnemagtsafdelingen paa Mors øjensynligt kun
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er gaaet nogle Dage for tidligt til Værks uden at afhente Papirerne.
Som Gerningsmanden til et røverisk Overfald paa en Aldersrentenyder
ritsø ved Fredericia er anholdt tysk Marinevægter Svend Aage Alfred
dersen, Brovejen, Fredericia, en Broder til ham og endnu en Nazist.
dersen har tilstaaet, at han forøvede Overfaldet i tysk Uniform, og
han truede med sin Tjenestepistol.

i Er
An
An
at

Træner Poul Groch fra Travbanen i Charlottenlund var l.Maj. om Aftenen
paa Restaurant “Grøndaishus” i Selskab med 3 civile Schalburgmænd. De be
troede ham, at de skulde ind paa Nørreport til en Pige og derefter ud paa
Frederiksberg for at skyde en Købmand. Navnet blev ikke opgivet. De invi
terede Træneren med. Han skulde staa Vagt udenfor. De tog ham med sig af
Travbanevej. Udfor Keglebanerestauranten prøvede han at flygte fra dem.
Det lykkedes, men de skød 5-6 Skud efter ham, antagelig for at gøre ham
tavs. Det lykkedes Politiet i Hellerup med Assistance af to tyske Underofficerer at fange de tre Mordere in spe. De blev afhentet af Gernersga
devagten.
Denne Sag kan omtales sammen med den i sidste Information nævnte Sag om
de unge Nazister, som skulde skyde Politibetjente. Tilsammen giver de et
Indtryk af, fra hvilke Kredse, Snigmorderne rekrutteres, og Omtalen kan
danne Optakten til senere Afsløring af Anker-Due-Sagen.
En finsk Sømand kom 4/5 ud for en tysk Provokatør, der vilde sælge Pi
stol. De forhandlede ved 21 Tiden paa Sct Annæ Plads. Det endte af uop—
klarede Grunde med, at Tyskeren skød Finnen i Maven. Derefter holdt han
med to Pistoler to Politibetjente i Skak og flugtede. Senere trængte han
ind paa Kommunehospitalet, hvor to Opdagere skulde afhøre Finnen. Han
truede Opdagerne paa Livet og var ogsaa truende overfor Udrykningskomman
doen. Man afvæbnede ham og fandt hos ham et tysk Ausweis, lydénde paa
dansk Navn. Gestapofolk førte ham til Dagmarhus. 3 Schalburgfolk, der kom
til Kommunehospitalet for at befri Manden, blev kastet paa Porten af Ge
stapo. Man nærer Mistanke om, at Tyskeren i Virkeligheden er en dansk Na
zist.
Samme Aften maatte en SS-Mand afhentes fra Eros Bar i Tivoli, hvor han
truede alle tilstedeværende med Pistol og en anden SS-Mand blev reddet
paa Harald Kiddesvej, hvor han følte sig truet af to Mænd, der tog efter
noget i Lommerne. Det viste sig at være to Opdagere, som ledte efter 10
ører til Automattelefonen.
Den kendte danske Politimand, Politiassistent Duelund, Søndre Birk, har
maattet forlade Landet, idet hans Liv var truet, efter at han havde uska
deliggjort Snigmorderen og Mordbrænderen Hammeken, der er i Gestapos Tje
neste.
Civilingeniør Andersen, Kattesundet, er arresteret. Ingeniør E Grant,
Stjernholmsgade 1. Horsens, er forsvundet.
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Sted paa normal Vis. De andre var fuldt uniformerede, med xxxxxx Undta
gelse af Støvler, som altid fjernes fra tyske Lig. Antagelig er de skudt
under Desertation. Efter Udseendet at dømme kan det dreje sig om Polaker
eller Czeker.
Efter at Tyskerne har afsluttet store øvelser i Dejbjerg Bakker Nord for
Skern, harSkoleelever i øvelsesomraadet fundet flere Blikdaaser, der
ligner de Daaser, man har Bouillonterninger i. De har et meget svært
Laag. En Lærer har konfiskeret nogle af disse Daaser, og en Kemiker har
oplyst, at de har indeholdt et fast Stof, plus ren Sennepsgas. Daaserne
er indsendt til Statens civile Luftværn. Under Øvelsen laante Værnemagten
Gasdragter af Gassporeholdet i Skern, for at Soldaterne kunde faa Lejlig
hed til at se dem
Det er endnu usikkert, hvor stor Vægt man skal
lægge paa disse Observationer, men helt hyggelige er de ikke
Ligene af de henrettede danske Patrioter begraves paa tysk Foranledning
paa ukendt Sted.
Ukendte Mænd hentede 5.Maj hos Sabotagevagterne i Blochs Herreekviperings
forretning paa Strøget 3 Maskinpistoler og 3 almindelige Pistoler. Firma
et syr Uniformer til Værnemagten.
SIDSTE:
Politimester Sundorph i Sønderborg har paa Spørgsmaalet om, hvad der er
blevet af Overbetjent Ole Hald, faaet Svaret: Ham ser De ikke mere. Han
er engelsk Spion. I Forbindelse med Halds Sag er anholdt seks andre Dan
skere fra Sønderborg og Omegn, deriblandt en Grænsegendarm.
Store Bededags Morgen styrtede en tysk Flyvemaskine brændende ned paa
Batteriet “Quintus”. Tre ombordværende dræbtes. Maskinen faldt paa nogle
Træbarakker, der tilhører Værnemagten. Flere Personer saaredes alvorligt.
Der indtraf en Række Eksplosioner. Ingen af Slukningsmandskabet fra Kø
benhavns Brandvæsen kom noget til.
Under Alarmtilstand i Aalborg 6.Maj om Aftenen fandt en kort, og heftig
Luftkamp Sted. Ved 19,30 Tiden styrtede en engelsk Flyvemaskine ned i
Lundby Krat, hvor den brændte. De to ombordværende omkom.
J
Eksplosionen paa Dampvaskeriet i Odense ødelagde Elektricitetsværkets
Kontorbygning. Kontorpersonalet arbejder p.t. i Svømmehallen i Odense.
Skaden paa Kontorbygningen anslaas til 20,000 Kr. Der er knust ca 1000
Ruder paa Værket og adskillige i Nabolaget, deriblandt mange Butiksruder.
Om Attentatet i Esbjerg meddeles fra velinformeret Side : Man staar ufor
staaende overfor Motivet. Eksplosionen har intet med Sabotage at gøre.
Der maa foreligge et Udslag af en ualmindelig ødelæggelseslyst.

I København har Tyskerne siden Slutningen af April skudt fire af deres
egne. Det ene Lig var nøgent, hvilket betyder, at Henrettelsen har fundet

Om Eksp1o’~ionen i Kilden i Aarhus oplyses, at Bomberne har været anbragt
i Luftkanalx under Fortovet udenfor Bygningen, den anden i en Lyskasse i
Bygningens Modsatte Side. Konditoriet og nogle Fryseanlæg er ødelagt sam
me Sted med Køkkentøj og Porcellæn. Møblerne er kastet hulter til Bulter,
og det store Forstærkeranlæg er slynget tværs gennem Lokalet. Musikernes
Instrumenter er knust
det er Teddy Petersen, det er gaaet ud over. Der
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Der er forsvundet ialt 14-15 Elever og een Lærer fra Horsens Statsskole
efter den sidste Razzia. I Meddelelser fra Horsens har enkelte Elevnavne
fejlagtigt været anført under Esbjerg.

-
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findes ikke noget helt Møble eller noget helt Vindue eller Maleri i Eta
blissementet. Tæpperne er ogsaa ødelagte Genopbygningen vil tage et Par
Maaneder. Det ser ud til, at der maa sættes Spørgsmaalstegn ved denne
Eksplosion-det er endnuuopklaret, om der foreligger Sabotage eller Atten
tat. Om organiseret Sabotage er der, som man vil vide, ikke Tale, naar
det drejer sig om Restaurationer etc.

Haschke har erklæret, at Tyskerne har fanget en “Bilfuld Sabotører” i
Nærheden af Kolding i Forbindelse med Telefonsabotagen.

Eksplosionen paa Aabenraa Politistation er megen Opmærksomhed værd. Fra
kyndig Side meddeles: Der har været anvendt tre Sprængladninger. Den ene
eksploderede ikke. Var den ogsaa gaaet, vilde Bygningén formentlig være
faldet sam~ien. I saa Tilfælde vilde Personalet være omkommet. Var den
sket 5 Minutter senere, vilde Eksplosionen være faldet sammen med et
Vagtskifte og have kostet Dødsofre. Skaden paa Stationen og de omliggen
de Bygninger anslaas til en halv Million. Fremgangsmaaden og Sprængstof
fet minder om Attentatet paa Aalborg Stiftstidende.
Et Kvarter efter Eksplosionen befandt bl.a. Ortskommandant Schmidt og et
Medlem af det tyske Mindretal, Lærer Hansen, sig paa Aastedet. Schmidt
forklaredë uopfordret, at han havde hørt Braget paa Søgaard, som ligger
12 Kilometer Syd for Byen, og at han ikke havde mødt Biler paa Vejen ind.
Han var fuldt paaklædt. En Maanedstid i Forvejen havde man paa Stationen
observeret 3-4 tyske Officerer, der gik frem og tilbage, ivrigt diskute
rende og pegede paa Bygningen. Onsdag Eftermiddag, som Eksplosionen skete
om Natten, er i Aabenraa observeret den danske Gestapomand Max Pelving
(som stammer fra Ribe) og Fritz Clausens Vogn med tre Personer i. Man
hævder i Aabenraa, at en ung Mand, der 5 Minutter før Eksplosionen vilde
passere Politistationen, blev standset af tysk Militær, der beordrede
ham hjem straks.
Man opfatter i Aabenraa Attentatet som Mindretallets og Nazisternes Hævn
for Sabotagen mod Callesens Maskinfabrik og hele Affæren omkring Aabenraa
Politi. Indenfor Politiets Mure befinder sig een Stikker, Kontorfuldmæg
tig Aalling, der er tysk tidsfrivillig, og een upaalidelig, Overbetjent
Brodersen. Da Værnemagten afhørte Sabotører efter Sabotagen mod Callesen,
hjalpx Aalling til, og da Tyskerne efter 29.August henvendte sig for at
faa udleveret Vaaben, vidste de nøjagtigt, hvad der var. Ob. Brodersen
har fungeret som Tolk mellem Dagmarhus og de fængslede Politifolk. Han
oversatte i Tyskernes Favør og forledte til Indrømmelser.
Aabenraa er iøvrigt meget utilfreds med Politimester Martensen Larsen,
der var medansvarlig i Politibetjentenes Tilfangetagelse efter Callesen
Affæren. Han fik Ordre til at møde med hele Styrken paa Ortskommandantu
ren, men fra Rigspolitichefen Kontraordre om at møde alene og give Besked
videre til Styrken. Han samlede xxxx alle paa Politistationen, og meddel
te Tyskerne, at Styrken var samlet der. Derefter blev han af Tyskerne
fulgt til Stationen, hvor de pillede de Mænd ud, de vilde anholde. Han
afleverede alt for føjeligt illegale Tryksager til Tyskerne, og da en af
hans Folk afkrævede Lederen af det tyske Feldgendarnieri, Hasche, en Er
klæring om, at en Sag skulde behandles af danske Myndigheder, udleverede
M-L. uden Protest Sagen til Tyskerne. Det drejede sig om Tyveri af en Re~
volver fra en Stikker, Slagtersvend Willy Kirsten, og de andre implicere
de, Tyven, Ernst Drabsch, og Hæleren, Jørgensen, tilhører begge Mindretallet. Skaden var altsaa ikke i denne Sag stor, men Princippet er for
kert.

Tyskerne griber ind i den danske Sociallovgivning. Hvis hjemvendte Tysk
landsarbejdere ikke faar, hvad de forlanger paa Socialkontorerne, gaar
de til Dagmarhus med Klager, og efter tysk Indgriben plejer de at faa,
hvad de forlanger.
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Overfor SS har General Hanneken fornylig krævet de danske Officerer in
terneret. Det var Baggrunden for en Alarmmelding til Officererne. Best
gik imod Aktionen og betegnede den som nytteløs.

Trykkeriet Hutz, Islandsbrygge 35, er brændt Natten til Søndag efter en
Eksplosion. Bygningen ødelagdes. Ingen saaret. Endnu Spørgsmaalstegn.
Fritz Clausen bør have smukke Mindeord med paa Vejen. Han har gjort Dan
mark større Tjenester, end nogen af os i Dag er i Stand til at gøre op.
Man tør ikke tænke den Tanke til Ende, at Nazisterne i Danmark i Sejrens
og Medløbets Aar 1940-41 skulde have haft en Pölitiker som Fører
ja, om
Fritz Clausen blot havde været et Mandfolk, jævnt intelligent, sober og
renvasket, vilde det have været en Katastrofe. Vi kan ikke være taknemli
ge nok for, at han var et Subjekt, der ikke turde omgive sig med ustraf
fede Personer over Intelligensminimum. Alene dette, at han har sørget
for, at der ikke i Partiet eksisterer nogen Efterfølger, er en Gerning,
hans Fædreland bør være taknemlig for. Fred være med Fritz i det Dranker
hjem, hvor han hører hjemme.
Slut.
-
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Professor Carsten Hoeg er arresteret af Gestapo.
Gestapo har for første Gang været paa Færde i Holstebro. Formanden for
Holstebro K.U., Bogholder Jens Møller, ansat i Firmaet Holstebro Jernog Staalforretning, blev Søndag Middag, da han spiste til Middag paa sit
Pensionat, afhentet af det tyske Sikkerhedspoliti. Senere er han ført til
Aarhus. Søndag Eftermiddag foretog Gestapo Husundersøgelse hos Biblio
teksassistent Bjerregaard, Holstebro Centralbibliotek-en Bekendt af Møl
ler. Bjerregaard var ikke hjemme. Han kom senere og konstaterede, at in
tet er fjernet fra Lejligheden. Han blev ikke afhørt. Videre foretoges
Undersøgelse hos Købmand Knud Eriksen, der driver en større Købmandshan
del i Schous Gaard. Hans Mor, der er Jødinde, har i Perioder boet hos
ham. Han afhørtes meget indgaaende, og hans Villa blev undersøgt fra Kæl
der til Kvist med negativt Resultat.
Søndag Morgen tidligt eksploderede en Bombe udenfor Plums Boghandel paa
Torvet i Assens. Ejendommen ødelagdes fuldstændigt. Overlærer Carl Bjørn,
som boede over Butiken, fik et alvorligt Chock. Ogsaa Naboejendommen, der
ejes af Læge Kirketerp, maatte evakueres. Et halvt Hundrede store Ruder
og op imod et Tusinde mindre Vinduer i Assens sprængtes ved denne Schal
burgtage. Man ser tydeligere og tydeligere.Meningen med Schalburgkorpsets
ødelæggelse af Korsør Glasværk
Attentatet mod Manufakturhandler Jørgensens Forretning i Esbjerg kan be
tegnes som Schalburgtage. Ogsaa her er ødelæggelsen af Ruder voldsom.
Schalburgfolkene anvender nemlig den Taktik at lade Bomber eksplodere u
denfor Bygninger. ødelæggelsen i Omegnen bliver derved, paa Grund af
Lufttrykket, særligt voldsom. Der kan ikke være anden Hensigt med disse
Attentater end den at skabe Harme i Befolkningen imod Sabotørerne
den
skabes, efter Nazisternes Mening, øjensynligt særligt godt bag tomme Vin
dues rammer.
-

Under Luftalarmen 7,Maj om Middagen udkæmpedes en Luftkamp over Lejre med
et Resultat, som ikke figurerer i Hærberetningen. En tysk tomotores Bom
bemaskine blév skudt ned. Den faldt brændende til Jorden og de tre af de
fire Mænd ombord dræbtes. En anden tysk Maskine nødlandede, alvorligt be
skadi get.
8,30 den 7.Maj trængte fem Revolvermænd ind paa NESAs Transformator Sta
tion i Kampstrup paa Roskildeegnen. De tiltvang sig Sabotage~’agternes Pi
stoler, men da det viste sigat være gamle Tromlepistoler, udleverede de
dem igen til Sabotagevagterne med en Bemærkning om, at det ikke havde no
gen Interesse. Derimod tog de en Del Ammunition med sig, da de gik.
De Mærkater, som blev uddelt l.Maj af Schalburgkorpset, var bestilt hos
Rudy Tryk i Klosterstræde af den berygtede Provokatør Jens Strøm-i sin
Tid kendt for sin~ Forbindelse med Sehested. Samme Sted var, da Trykkeri
et blev sprængt i Torsdags, en Pjece af Harald Bergstedt og to tyske Pje
cer i Arbejde. Indehaveren, Rudy Sørensen, maatte op med Sandheden, da
man sigtede ham for at fremstille kommunistisk Propagandamateriale~
Politimester Thalbitzer i Kolding vilde efter Sabotage mod Jernbanelinjen
forleden afskedigefire Reservepolitibetjente. Hans Indstilling til Rigs
politichefen fandt Sted allerede næste Dag. I Betragtning af, at Sabotø
rerne havde en Del Besvær med at undgaa de patrouillerende Vagter, er det
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temmelig mærkværdigt, at en dansksindet Politimester finder paa at lade
tyskfjendtlige Handlinger gaa ud over fire af sine egne Folk.
I Forbindelse med Telefonbomberne førtes der, som tidligere antydet, For
handlinger mellem Politiet og KTAS om en Lukning af Automattelefoncentra
lernes Telefonbokse. KTAS afviste ønsket, men specielt for B & W foretog
KTASs Ingeniører en teknisk Installation, der har Krav paa Interesse,
fordi den fortæller lidt om, hvor vanskeligt det er at aflytte Telefon
samtaler, saa man kan konstatere, hvor Opringningen kommer fra. Installa
tionen fandt Sted i B & W s egne fire Omstillingsborde. Man afsatte en
“Jack”Række med en Jack for hvert Snorepar-d.v.s. et Hul at stikke Prop
perne i. En Snor med Prop i Forbindelse med en Vekselstrømkilde kan nu
sættes ind i en Jack, og Forbindelsen fastholdes derefter, saalænge der
er Vekselstrøm paa Ledningen. Man kan ikke kalde en fly Abonnent op i den
Tid. Undersøgelsen varer et Stykke Tid. Det gaar lettest paa selve Hovedcentralen, men paa en Distriktscentral (halvautomatisk) varer det længe
re. Tyskerne anvender lignende Metoder. Opdager De, at en Telefon er
“død” efter et Opkald, er der Fare paa Færde. Normalt kan man høre, om
der lyttes. Læg Røret paa, saasnart De faar Mistanke, saa De kommer Vek
selstrømspejlingen i Forkøbet.
SLUT.

Information.

9.-5.-44.

Invasionen. I militære Kredse gør man opmærksom paa, at Angloamerikanerne
~èhnem deres uophørlige Bombardement fra Luften af Nordfrankrig, Belgien
og Holland benytter sig af den samme Taktik som umiddelbart forud for In
vasionen paa Sicilien. Dette betyder, mener man, at Invasionens Begyndel
se nu kun er et Spørgsmaal om ganske faa Dage. Ligeledes er man af den
Opfattelse, at Invasionen foruden i Nordfrankrig og Belgien vil komme i
Sydfrankrig, i Norditalien og paa Balkan. Det kan i denne Forbindelse op
lyses, at et Telegram fra Svejts til den svenske Presse i Dag meddeler,
at der de sidste Dage er blevet foretaget en Række allierede Commando
Raids mod den norditalienske Kyst udgaaende fra de allierede Baser paa
Corsika og Sardinien. Telegrammer fra London hævder, at man i England ik
ke længere spørger om, hvornaar Invasionen kommer, men hvor den vil blive
sat ind.
Det finske Blad “Hufvudstadsbiadet” bringer under Overskriften “Tysk Teo
ri: Invasionen i Danmark” følgende Telegram fra Stockholm:
Mulighederne for en Invasion i Norge udelukkes stadig ikke i Berlin, men
anses for at være mindre sandsynlig, skriver Aftonbladets Berlinerkorre
spondent. De faatallige norske “Landstigningspladser” er stærkt beskytte
de. Hvis de allierede vil foretage et Stød mod Tysklands Hjerte, er det
ikke sandsynligt, at de tager en saadan Omvej. Af militære Udtalelser
fremgaar det derimod, at man mere regner. med en Landstigning i Danmark
samtidig med “Springet over Kanalen”. Lykkedes denne skulde Forbindelser
mellem Danmark og Norge automatisk være afskaaret.
Lige saa lidt undervurderer Overkommandoen Risikoen for et Stød mod den
nordtyske Kyst. Bliver dette gennemført, vil næste Skridt være at isolere
Danmark og siden opgruppere Invasionstropperne for et Stød direkte mod
Berlin. Alle disse Teorier mødes paa tysk Hold med en Forsikring om, at
Invasionstropperne, hvor de end gaar i Land, vil møde en kompakt tysk
Modstandsmur. En Landstigning i Danmark eller Nordtyskland maa støttes af
svære Flaadeenheder, hvilke Briterne uden Tvivl kan gøre, men der fore
ligger intet direkte Tegn paa, at Horne fleet gøres klar til en saadan Ak
ti on.
Det svenske Blad Dagens Nyheters London-Korrespondent skriver i en inter
essant Artikel, at den almindelige Opfattelse i London af Tysklands mili
tære Resurser paa Vestfronten er denne, at den tyske Overkommando sand
synligvis vil kunne møde en eventuel allieret Invasion i Frankrig, Belgi
en og Holland med 7-800,000 Mand i første Linie fordelt paa ~a. 50 Divi
sioner. Artiklen fortsætter:
Efter fortagne Beregninger her raader Hitler over rundt regnet 320 tyske
Divisioner, fordelt paa de forskellige Afsnit til Forsvaret af “Fæstnin
gen Europa”. Skønt disse Beregninger maa foretages med al Reservation er
man i London af den Opfattelse, at den tyske Overkommando nu næppe raader
over nogle større strategiskecentrale Reserver, som efter Behov kan di
rigeres til særligt truede Afsnit. Mange tyske Divisioner er nu med Sik
kerhed langt mindre end Normalantallet 15-16,000 Mand. Hvad Vestfronten
angaar, ligger den gennemsnitlige Størrelse paa 12-15,000 Mand, for øst
frontens Vedkommende antagelig endnu lavere. Oplysninger om, at store ty
ske~Styrker
i Følge en Pressemeddelelse 50 Divisioner
nylig skulde
være overflyttet til Vestfronten, vinder ikke større Tiltro i London.
Derimod er et Par Panserdivisioner, som for ikke længe siden var statio
neret i Frenkrig, dukket op paa østfronten. I Realiteten turde dog en
gradvis Forøgelse af Styrkerne i Frankrig, Holland og Belgien fra ca. 30
-
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til omkring 50 Divisioner have fundet Sted i de sidste seks Maaneder. Den
nuværende Fordeling af Tysklands kampklare Tropper i første Linie anses
at være følgende:
l.Østfronten: Fra Sortehavet til den finske Bugt 195 Divisioner, deraf
flere bepansrede, men mange under nominel Styrke. Oplysninger om, at
Tyskland paa denne Front skulde have ialt 1.75 Millioner Soldater, anses
for urigtige. Tallet er antagelig højere. I Finland staar 7 Divisioner
under Generalmajor Dietl.
2.Vestfronten: I Frankrig, Holland og Belgien ca.5O Divisioner under
Rundstedt, deraf flere Panserdivisioner og Pansergrenaderafdelinger. Mi
litær Leder under Rundstedt er i Holland Christiansen og i Belgien-Nordfrankrig Falkenahusen. I Danmark staar under Henneken 5 Divisioner og i
Norge under Falkenhorst 12 Divisioner. Styrkerne i Danmark og Norge di
sponerer sandsynligvis kun over ganske faa om overhovedet nogle Panseraf
delinger.

Det tyske Sikkerhedspoliti fortsætter sine Razziaer og Arrestationer. Der
er den sidste Tid fjernet godt en halv Snes Maskiner fra Trykkerier, som
mistænktes for at trykke illegale Blade. Overbetjent Hald i Sønderborg er
blevet arresteret som mistænkt for Spionage til Fordel for fremmed Magt.
En Række af de Arrestanter, der blev fængslet for tre Uger siden, er nu
atter sat paa fri Fod. Det gælder bl.a. Ca. Halvdelen af de arresterede
københavnske K.U.-Folk.
Det danske Kriminalpoliti har efter et energisk Efterforskningsarbejde
arresteret en Gruppe Mænd paa 5-6 Personer, sigtet for en Del af de Volds
handlinger, der er begaaet mod danske Statsborgere den sidste Tid. Hovedmanden er den 42aarige Edvard Anker Aage Petersen (ikke som meddelt i den
engelske Radio Anker Due), som har tilstaaet Mordet paa Politibetjent
Caspersen paa Højbro Plads. Man mener endvidere, at han er Gerningsmanden
til Mordet paa Redaktør Sigurd Thomsen. Arrestationen af ham var meget
dramatisk. Han havde barrikaderet sin Dør, og Revolverskud, som Kriminal
politiet affyrede ind i Lejligheden, gjorde ingen Virkning. Først da man
hældte Taaregas ind gennem Brevsprækken, kom Petersen ud. Arrestanten var
knyttet til “Dagmarhus”, og efter Arrestationen henvendte en tysk Officer
sig til Kriminalpolitiet og forlangte ham udleveret, saaledes at Tyskerne
selv kunde give ham den Straf, der var rimelig. Dette nægtede det danske
Politi. Det erklærede, at da Petersen havde tilstaaet sig skyldig i Mord,
maatte man forlange en Ordre fra den øverste tyske Ledelse
Politigene
ral Pancke
før Udlevering kunde finde Sted. Denne Ordre er endnu ikke
indløbet, og det synes, som om Petersen vil blive underkastet dansk Rets
behandling.

3. Italien: Ialt 26 Divisioner, deraf 19 Syd for Rom. Overgeneral i Ita
lien er Feltmarskal Kesselring med Generalerne v.Mackensen som Leder af
den tyske l4.Arme omkring det allierede Brohoved ved Nettuno og Vieting
hoff over 10.tyske Arme paa den italienske Hovedfront længere mod Syd.
4. Balkan: Ialt 25 Divisioner, hvoraf ca.12 i Jugoslavien og 10 i Græken
land paa Kreta og Tolvøerne. Overgeneral paa Balkan er General v. Weichs
med Rendulic og Loehr som Ledere i henholdsvis Jugoslavien og Grækenland.
De i London foreliggende Oplysninger om Tysklands maritime Styrke er føl
ge nde:
Slagskibet “Tirpitz” ligger uskadeliggjort i Nordnorge. Flyveplanskryd
seren “Graf Zeppelin” har man intet hørt til siden Efteraaret i Fjor. De
tunge Krydsere “Hipper” og “Prins Eugen” er stationeret i Østersøen, den
ene af dem antagelig ukrigsdygtig. Lommeslagskibene “Admiral Scheer” og
“LUtzow” er ligeledes forlagte til Østersøen, Slagkrydseren “Gneisenau”
endelig, antages demobiliseret i Gdynia. De lette Krydsere “Niirnberg” og
“Leipzig” og “Emden” menes stationeret i Østersøen, hvor i det mindste
eet af dem anvendes som Skoleskib. Det ialt kendte Antal tyske Jagere er
29, og disse var i December fordelt saaledes: 6-7 i Norge, 5-6 i Biskayen
og 10-12 i Østersøen. En Sammendragning af Ubaade, hvis Antal stadig er
meget stort, Jagere og Motortorpedobaade menes at være den effektiveste
Trusel, Tyskerne kan præstere mod de allierede Overskibninger under Inva
sionens første Dage.
Det tyske Luftvaabens Baser synes forlagt til mere centrale Dele af Tysk
land, hvorfra man lettere kan sende Flyvemaskiner mod angrebne Punkter
indenfor et større Omraade. Det gælder fortsat, at det tyske Luftvaaben
har særlige Afdelinger af Bombeniaskiner, beregnet til direkte Bornbninger
af Invasionstransporter og Koncentrationer.

-
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Spærringen af Grænsen til Sverige er nu omtrent helt ophævet, og Tele
fonforbindelsen gaar atter igennem. Dette vil sige, at T.T.s Københavner
Korrespondent atter kan forsyne sien svenske Blade med Nyheder fra Dan
mark, og at disse Nyheder indtil videre gengives i den svenske Radio.
-

Herhjemme. Den sidste Uge har medført talrige nye Sabotagehandlinger over
hele Landet. Blandt disse kan nævnes, at Restauration “Kilden” i Aalborg
blev bombet Natten til Lørdag, og at et Vasken i Odense, hvis Indehaver
var Nationalsocialist led samme Skæbne samme Nat. Ogsaa Politistationen i
Aabenraa er blevet stærkt beskadiget ved et Sabotage-Angreb. Søndag
sprængte et Antal Sabotører, iklædt C.B.—Uniformer, Transformatorstatio
nen paa Frihavnen i Luften. Frihavnen var herefter uden Lys i et Par Da
ge.
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Frikorps Danmark har faaet en værdifuld Forøgelse: Straffefangen Elm
quist, i sin Tid landskendt som “Den nøgne Mand”, Drabsmanden fra Asser
bo.

4

4

Paa Københavns Børs har der i den sidste Tid været meget stærke Stignin
ger for Aktierne i Dampskibsselskaberne “Progress” og “Torm”, der ikke
har haft mange Krigsforlis, takket være den Omstændighed, at begge Sel
skaber har mange Motorskibe, som man har manglet Olie til. Stianinqerne
har ikke udelukkende været baseret paa den Kendsgerning, at Progress vil
de udvide sin Aktiekapital. Der er sket stærke tyske Opkøb af Aktier i de
to Selskaber. I første Række er det Hamburg-Rhederiet Ernst Russ, der har
foretaget Opkøbene. Russ drev før Krigen Fart paa Finland og østersohav
nene og var i Virkeligheden et Datterselskab af HamburQ-Amerika-Linien.
Det har endnu ikke været muligt at konstatere, hvorledes det er lykkedes
Hamburg—Rhederiet at skaffe sig danske Kroner til disse Indkøb, men der
maa bestaa en eller anden Aftale med højtstaaende Tyskere her i Landet.
Efter hvad der erfares fra herværende paalidelig Kilde, er man i tyske
Kredse i Færd med at danne en ny, hemmelig Organisation, der efter et Ne
derlag skal sikre det nazistiske Partis fortsatte Eksistens—illegalt Den
fly Organisation har faaet Navnet “Abt eilung IV”, og den rekrutteres fra
Sicherheitsamt-altsaa fra Gestapo~, der udvælger særligt egnede Folk i Or
ganisation Todt, Auslands Organisation, S.D. og Hitler Jugend. Det er
specielt de unge Førere fra Hitler Jugend, der foretrækkes, idet man reg
ner med, at de vil have den største Kampkraft og Karnovilje. Der er opret
tet Førerskoler, hvor de unge Mennesker undervises i illegalt Arbejde paa
en saadan Maade, at de ikke aner, hvad det egentlig er, de skal udføre.
De faar kun at vide, at de skal arbejde i særlig Mission og regner anta
gelig med Spionage. Der Best vilde egne sig som Lærer, hav var jo i sin
Tid Sabotør i Ruhr, selv om det er længe siden.
Følgende autentiske Beretning tjener til Illustration af tysk Takt og
Finfølelse
og til Oplysning om den stadigt mere flossede Moral i den
tyske Værnernagt: Den Standortälteste (det Sprog!) i Odense, altsaa den
lokale Kommandant, saa at sige, behagede den 6.Maj at være dels fuld,
dels elskovsfuld. Ledsaget af sin uundværlige Adjudant besluttede han at
gøre en forstaaende Dame sin Opvartning. Damen boede besynderligt nok paa
Det fly Missionshotel med Bibel paa Natbordet og alt det. Den Standort’~l
teste holdt ud paa Restaurant til Lukketid, idet det ene sk~l passes og
det andet ikke forsømmes. Klokken 23,15 betraadte han Missionshotellets
Grund. Klokken 23,16 var han i Klammeri med Portieren, der vægrede sig
ved at lukke ham op til den kvindelige Gæst. Den Standortälteste værgede
sin tyske Officersære med sin Daggert. Det lykkedes ham ikke at ramme
Portieren, der foretog elastiske Tilbagetrækninger og sejrrige Tilbagetog
om bag Skranken, men h’an kunde notere lokale Terrængevinster, idet det i
det mindste lykkedes ham at bore sin Daggert i Portierskranken-hellere
ramme ved Siden af end slet ikke ramme, staar der jo skrevet. Begge Par
ter tilkaldte Forstærkninger. Fra tysk Side ilede selve det flyvende
Korps, som er stationeret paa Odense Kaserne, sin øverste Chef til Und
sætning-det bestod af 50 sværtbevæbnede Mænd, der bl.a. raadede over 10
Maskinpistolskytter. Portieren fik imidlertid Undsætning først i Form af
fire Politimænd. Uforknyt gik den Standort~lteste i Kamp med Overmagten.
Krigsførelsen var imidlertid fra Fjendens Side alt andet end nobel, thi
da han vilde stikke sin Daggert i Kriminalbetjent Ernst Jørgensen, Oden—
-
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se, trak denne sin Pistol, hvis farligste Ende han vendte imod den tyske
Officer, der blegnede, men forblev tapper. Da, i sidste øjeblik, naaede
Undsætningen frem. De 50 Mand rykkede imod Portierlogen, fangede Portie
ren og de fire Politimænd og besatte hele Hotellet og Pladsen foran det.
Oa en Politiudrykning naaede frem, stod man overfor en Overmagt af Ma
skinpistoler~ Det danske Politi sendte Parlamentær frem til den sejrrigt
erobrede Portierloge, og efter Forhandling opnaaedes Vaabenstilstand.
Dersom Danskerne vilde trække sig tilbage, vilde den Standortälteste gaa
op til Damen uden de 50 Mands Beskyttelse. Dog maatte han insistere paa,
at de 50 tog Portieren med til Kasernen~ Efter yderligere Forhandling gik
han endog videre, ædelmodig, som han jo er ifl. sin Stand og sin Fødsel.
Hvis Portieren vilde give ham en Undskyldning, fordi han havde nægtet en
tysk Officer Adgang til Hotellets saa at sige militære Omraader, vilde han
lade Naade gaa for Ret. Portieren mumlede Undskyld, Besættelsen af Hotel
let ophørte, og efter disse indledende øvelser ilede Romeo op til sin Ju
lie, ledsaget af Adjudanten og iagttaget af samtlige Gæster paa Hotellet.
Atter havde den tyske Værnemagt noteret en af sine straalende Sejre.
Der er foretaget yderligere Sabotagehandlinger mod Elektricitetsforsynifl
gerne til tyske Lejre etc i Jylland. 7.Maj sprængtes Dobbelt-Gittermaster
mellem Kolding og Fredericia, saa den sydøstjydske Samleskinne blev af
brudt. Af usprængte Bomber, som fandtes, fremgik, at der var anvendt PE
2. Ved Tved paa Ribeegnen oversavedes en Mast, og det samme er sket paa
Fyn, hvor Forbindelsen ud til den tyske Forpost paa Knudshoved blev af
brudt ved Gennemsavnin.g af 7 Telefonmaster.
I Næstved er i Firmaet Cabona, der arbejder for Værnemagten, brændt en
Del tomme Cementsække.
Om Schalburgtagen kan oplyses: Isenkræmmer Restings store Forretning Dan
marksgade 13 er blevet totalt ødelagt ved Schalburgtage. Der skete bety
delige ødelæggelser paa Naboejendommene. Bomben er anbragt af en eller
flere Mænd, som den Nat passerede Fredericiani en Opel Kaptajn, mørke
blaa eller mørkebrun, benzindreven, med daarligt afblændede Lygter.
Schalburgtagen mod Plums Boghandel i Assens blev foretaget af Mænd, der
kørte i en benzindreven Bil med O.T.-Skilt-altsaa Organisation Todt~
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Schalburgkorpset, der ligger i Ringsted, rykkede 4.Maj ud til stor Natø
velse. Den begyndte og sluttede foran Politistationen, hvor man bl.a. ø
vede sig i at køre en Maskinkanon hurtigt i Stilling udenfor Stationens
Indgangsport Senere trænede man paa Jernbanestationen, hvor man øvede
sig i at skyde paa Perronerne. øvelsens Clou var Beskydningen af et for
bikørende Tog. Det lykkedes næsten af ramme Lokomotivføreren med et
skarpt Skud-det gik lige forbi hans Ansigt, idet Toget kørte ind paa Sta
tionen. Gutterne tørnede derefter ind paa Kasernen efter veludført dansk
Daad.
En Række Steder i Graasten, bl.a. paa Fædrelandets Udhængsskabe, var der
i Forgaars malet Royal Airforce-Mærker.
Der var baade tysk og dansk skærpet Vagt langs Jernbanelinjen Hillerød
København-Glostrup, da et tysk Særtog 6.Maj 21,00 afgik fra Hillerød med
800 Mand og Ammunition. Gestapo havde meddelt de danske Myndigheder, at
man havde fanget en Mand, der havde røbet Planer om et Attentat mod det
te Tog. Der skete intet.
Ved en Trykfejl var Navnet paa Bogtrykkeriet paa Islands Brygge anført
som Hutz. Der skulde staa Hertz.
Ogsaa Gestapos Aktioner mod Trykkerier fortsættes. Man har “taget” et
Trykkeri paa Vesterbro, som har trykt nogle af Kaj Munks Bøger.
Erik V Petersen, der i “De frie Danske” var portrætteret som Stikker, har
nedlagt sit Hverv som Formand for Politiets Sprogforening efter forgæves
at have forsikret sine Kammerater om, at Beskyldningen er urigtig. Han
var samme Dag set i Schalburg-Logen paa Blegdamsvej.... Det tyske Krav om
Fjernelse af en Del af Forbryderportrætterne fra Rigsregistraturen er
rejst paa Foranledning af Politiassistent Sillemann, hvis Kontrafej ogsaa
prydede det nævnte Blad. Sillemann sover iøvrigt med Pistol under Hoved
puden, og han tør ikke vise sig ved sit eget Vindue. Judas havde det,
saavidt vides, heller ikke særligt morsomt.
SLUT.
Specielt: Jens Jensen fra Odense spørger om Nyt
Hilsen til Leo med Tak for tre
Kontakt søges med Knudsen Fredag. Bemærk i Brev, som følger,
Stedsangivelse og Tid, Resten ligegyldigt.
:~
-

Det tyske Feldpoliti i Fredericia har anholdt to Hjælpearbejdere, der har
stjaalet tysk Tobak, skønt man først var gaaet ind paa, at Sagen skulde
behandles af dansk Politi. I Samme By har Gestapo tilfangetaget en Murer
mester Andersen, der har snakket en ung Dame, der i sin Egenskab af Lejer
hos ham opførte sig uheldigt. Hun var ansat hos Tyskerne.
Adjunkt Stig Petersen fra Hjørring er anholdt af Gestapo i Frederikshavn,
fordi han i spirituspaavirket Tilstand paa en Restauration har sagt højt,
paa Tysk, om nogle Officerer: Sikke nogle R
,
der sidder her: (man
tælle Prikkerne).
I Frederikshavn har nogle Fiskere hilst paa en Nazikøbmand efter de for
haandenværende Søms Princip-de brugte en Signalbonibe,og den var ganske
effektiv. Købniandsbutikken blev ødelagt. Iøvrigt ingen særlig anbefalel
sesværdig Metode, omend den nu og da kan være forstaaelig.
Ved Esbjerg var de tyske Vagtposter i Forgaars Nat saa nervøse, at de
danske Jernbanepatrul jer maatte inddrages-Tyskerne skød vildt om sig.
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\j Det meddeles fra paalidelig Kilde, at Erik Kiær er undveget fra Horserød
( lejren og ankommet til Sverige, hvorfra Meddelelsen bedes bekræftet. Ifl.
Kilden skulde Kiær overføres til Vestre Fængsel, hvorfor han regnede med
Henrettelse, selv om hans Sag oprindelig ikke var alvorlig (han fik et
halvt Aars Fængsel, som forlængst er afsonet). Bedes ikke omtalt, før Be
kræftelse foreligger~
Fraun, der er undveget fra Politigaarden sammen med en Kammerat, sigtedes
for Mordet paa Stikker-Provokatøren, der fandt sin Død i Søborg Mose ef
ter at have bragt Sabotøren Aage i Fængsel, hvor han døde, officielt af
Tarmslyng. Provokatørens Navn er Jens Olsen. Drabet vakte i sin Tid Op
sigt, men er antagelig forlængst glemt i Offentligheden. Sagen om “Aage”
er skildret i en af Land og Folks Pjecer “Aage, en dansk Frihedskæmper”.
Fraun blev paagrebet ved et Tilfælde. En beruset Mand truede en Vognsty
rer med Pistol, og under Jagten paa ham, fandt Politiet Fraun, der til
fældigt opholdt sig i samme Kvarter af Byen.
Sagen om Anker Due skrider godt fremad. Der er 100 pCt Bevis paa, at Re
servepolitibetjenten, som dræbtes paa Højbro Plads, er skudt med Dues Pi
stol. Skønt sv. Radio ikke har taget Hensyn til Henstillingen om IkkeOmtale indtil videre, bedes man bevare Tavshed. Jo mere Arbejdsro, Poli
tiet faari denne Sag, jo mere faar man opklaret. Resultaterne er allerede
i højeste Grad kompromitterende for Schälburgkorpset.
9.Maj har der paany været Gestaporazzia i Horsens. Blandt de anholdte
kender man her Navnene: Reservelæge Jes Jensen, Horsens Kommunehospital,
og Radioforhandler Frantz Jørgensen, Søndergade.
Særmelding: Hilsen til Frode, Gunnar, Birthe, Max, Vilhelm og Gertrud.
Da den 24 aarige Tjenestekarl Arne Henry Madsen, Stausø ved Henne, l.Maj
om Aftenen luftede sin Hund, løb den ind i et minespækket Omraade. En af
Minerne sprængtes. Et Sprængstykke ramte Madsen saa haardt, at han ved
Ankomsten til Sygehuset i Varde var afgaaet ved Døden.
Man mener nu, at det er de samme Folk, der har været paa Færde ved Bombeattentatet mod Boghandler Plums Forretning i Assens og Isenkræmmer Re
stings Forretning i Fredericia. Politiet i Fredericia har anmodet alle
Bilværksteder i Landet om at være opmærksom paa en mørkebla~, benzindre
vet Chevrolet Aargang 1934. Den mangler Haandtaget til højre Bildør, og
det er fundet af Politiet i Fredericia~
8.Maj 10,20 trængte tre bevæbnede Mænd ind i Kompressorrummet hos B & W
paa Refshaleøen. De holdt en Motorpasser op og tvang ham til at aabne en
Gitterdør, hvorefter de bragt to Papirspakker saa store som Skotøjsæsker
pg to Bomber samoufleret som Værktøjskasser, ind i Rummet. Den ene af
Kasserne blev anbragt paa Kompressorens Topstykke, den anden paa Taget af
Transformatorhuset. Kun Bomben paa Kompressoren sprang, idet denne Eksplo
sion rystede Tidsblyanten i den anden Bombe løs (konstateret ved Politi
undersøgelsen). Konipressorhuset blev ødelagt, Topstykket slaaet af, og i
den nærliggende Skibsbygningshal ødelagdes Murværk og Ovenlysruder. Ger
flingsmændene var ude fra Terrænet endnu før Eksplosionerne. Intet Spor.
I Nat er Generatorfabriken i Borups Allé ødelagt med tre Bomber.

165

ll.Maj 1944

I N F 0 R M A T I 0 N II

Nr.271.

Schalburgtage, der har til Hensigt at gøre Sabotage følelig ogsaa for
private Personer, er blevet fortsat med Attentat imod Edvard Stohrs Glasfabrik i Søborg i København. Den ødelagdes totalt af 3 Bomber Natten til
8.Maj. Attentatet maa ses i Sammenhæng med Attentatet paa Korsør Glas
værk. Det vil blive sværere og sværere at faa Vinduesruder~
En Wachtmeister og en Tropfører i Schalburgkorpset anholdtes 9.Maj, efter
at de havde skudt paa Folk, der havde tituleret dem Svin. De førtes til
Kastellet. Ingen saaret. I Køge har tyske Soldater udplyndret en beruset,
døv Fodermester fra Omegnen. I Korsør har 5 tyske Marinesoldater i “Kaad
hed” beskudt Godsbanestationen. I Smedelundsgade i Holbæk har to berusede
tyske Soldater, som Kasernevagten nægtede at afhente, truet Folk med Pi
stol er.
Den af Tyskerne saa mystisk udleverede Gerningsmand til Vaadeskudet paa
Vesterbrogade. som ellers mentes foretaget af en Tysker, er Schalburgmand
og tidligere straffet for Hælen. Man venter, at dansk Politi til Gengæld
skal yde en eller anden Tjeneste.
To Mænd, der har været ansat i Riffelsyndikatet, holdt 8.Maj en Vagtpost
op og kastede hans Maskinpistol ud over Gitret til en Hjælper. Vagtpo
sterne saarede en Kvinde paa Nordhavn Station. Tyskerne anholdt een Mand.
SLUT.
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Meddelelsen om Erik Westenholz Kiærs Flugt fra Horserødlejren foreligger
fuldt bekræftet. Kiær er i god Behold i Sverige. Han har sendt sin Grup
pes Blad, Studenternes Efterretningstjeneste, et Brev, der offentliggøres
i Meddelelse Nr 120, som udkommer i disse Dage. En Del af Oplaget blev
desværre, Natten til i Gaar, beslaglagt af Gestapo i Forbindelse med en
af de hyppige Trykkeri-Razziaer. En ung Mand, Bloch, arresteredes sammen
med Trykkeribestyreren. Alle de beslaglaqte Trykkeriers Maskiner demonte
res og føres til Shell-Huset.
Erik Kiær beretter, hvorledes han blev saaret og fanget i December, og
hvorledes han blev afhørt ved sig eget Skrivebord, der var beslaglagt og
ført til Dagmarhus under en tidligere Razzia. Han skildrer Tyskernes
Drikfældighed og Bestikkelighed, og erklærer, at der ikke, som tidligere
meddelt, er konstateret Tilfælde af TorturOm selve Flugten gennem Pig
traaden og forbi de tyske Vagttaarne skriver Kiær intet-han oplyser kun,
at det efter en af hans Kammeraters Henrettelse omkring den 30.April var
blevet ham klart, at han maatte bort, hvis han skulde redde Livet.
Kiærs Flugt har vakt megen Opstandelse i tyske Kredse og har ført til
skærpede Forholdsregler af forskellig Art.
Tyskerne har nægtet Vicepolitiche-f Arthur Dahl Udrejsetilladelse til en
Tjenesterejse i Sverige. Rigspolitichefen har protesteret imod dette ty
ske Overgreb.
I Forbindelse med en tysk Aktion imod Wiibroes 01-Rute København-Helsing
ør, er der i Helsingør foretaget forskellige Anholdelser, bl.a. af to
Landsretssagførere, og af Skipperen. Nærmere Oplysninger følger.
Om Sabotagen mod ElektromQtor- og Generatorfabriken i Borups Alle kan op
lyses: Fabriken, hvis Navn er Generator, ligger Borups Alle 128. Kl 1,30
11/5 skete tre voldsomme Eksplosioner. Fabriken beskadigedes stærkt. Der
knustes en Del~ Ruder i Nærheden. Fabrikens 5 Sabotagevagter var forud
holdt op og ført i Sikkerhed. Da Sabotørerne opdagede, at der var en He
stestald paa Fabriken, førte de Hestene bort og lukkede dem ind paa en
Gaardsplads paa Duevej i Nærheden. Her vaagnede Beboerne ved de løse He
stes Trampen rundt, og Politiet fik Meddelelse om dette mærkelige Natte
besøg, endnu før Bomberne eksploderede.
Politiet i Frederikshavn anholdt 10 Maj ved Midnatstid en Ki,ynge unge
Mennesker, der fo~anstaltede Optøjer i Byen. De overfaldt Pblitiet, og en
af dem trak Pistol. Senere optraadte de meget udfordrende og truede med,
at Politibetjentene skulde blive skudt ned allesammen. Det viste sig at
være Fnikorpsfolk i Civil
to fra København, paa Besøg hos en Eks-Fri
korpsmand i Frederiksh~vn. Til Selskabet havde sluttet sig to unge Nazi
ster fra Byen. De var alle berusede. Feidgendarmeriet afhentede dem og
løslod dem igen, som Tyskerne har for Skik.
-

lO.Maj om Aftenen skød Vagtposterne i Rosenvængets Alle 32 usædvanligt
kraftigt
at de skyder, hører til hver Aftens Uorden. De kastede endog
Haandgranater ind i Nabohaverne, der snart ligner Slagmarker. Der var in
gen Foranledning.
-

Overlæge Ove Strandberg, øresundshøj 5 i Charlottenlund fik den 7.Maj Te
lefonbesked om, at hans Bil holdt paa Hellestedvej i Husum, efter at man
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havde været nødt til at laane den til illegalt Arbejde. At Laanet er sket
diskret fremgaar af, at Lægen ikke anede noget om Laanet, Han har sidst
set Vognen den 30.April.
Den “danske” Kvinde, der som omtalt angav Tjener Orla Brøndum Schmidt til
Politiet og Gestapo i Viborg for ulovlig Vaabenbesiddelse, fik en tysk
Soldats Liv paa Samvittigheden. Da man fangede Schmidt, tilstod han, at
han havde købt en Pistol af en tysk Soldat ved Navn Adolph. Tyskerne
fandt Soldaten, hvis Navn var Adolph Drost, og arresterede ham. Han flyg
tede paa Vej til Arresten, undsiap sine skydende Forfølgere og forsøgte
i en stjaalen Kano at sejle over Viborg Nørresø. Kanoen kæntrede, og Sol
daten blev trukket ned af sin Uniform og sine store Støvler. Han drukne
de midt ude i~ Søen. Schmidt har faaet 3 Maaneders Fængsel ved dansk Ret,
idet han var anholdt, før de nye, skærpede Bestemmelser om Vaabenbesid—
delse traadte i Kraft.

at indeholde engelsk Sprængstof.
Anker Due, ogsaa kaldet Den lille Banan, portrætteret i sidste Numer af
De frie Danske, hvortil henvises, er nu begyndt at tilstaa, at Sagen ser
ud til at kunne rulle en god Portion af Schalburgkorpsets Forbrydervirk
somhed op. Man kan ikke regne med, at den legale Presse faar Lov at omta
le Sagen. Henstillingen om Tavshed, mens Undersøgelsen fortsættes, maa
gentages-man kan anrette uberegnelig ødelæggelse ved paa nuværende Stadi
um at omtale Sagen, hvor fristende det end kan være at forelægge Offent
ligheden Sort paa Hvidt.
Eksplosionernè ind under Midnat i København i Aftes skyldtes en hjemmela
vet Bombe i Overgaden oven Vandet, hvor en Del Ruder knustes, oa en min
dre Bombe mod en Lædervareforretning i Stefansgade, hvor den væsentlige
Skade ogsaa var nogle knuste Ruder.

Der har været meget effektiv Telefonsabotage paa Ribeegnen-man har fjer
net 20 Meter af den tyske Telefonledning mellem Brørup og Foldingbro.

Sagen mod Overbetjent Ole Hald, Sønderborg, betragtes nu som meget alvor
lig. Rygterne taler om Tilstaaelse.

Bagersvend Ejnar Haagensen, Holbæk, har ved dansk Ret faaet tre Maaneders
Fængsel, fordi han paa Tysk har tituleret den tyske Kommandant, som han
mødte paa Gaden: Æsel, So og R

Ved et Tilfælde har Information erfaret Navnet paa en engelsk Flyver, der
i Slutningen af April blev dræbt ved Venslev nær Skelskør og begravet paa
Værnemagtens Foranstaltning uden Ceremonier af nogen Art. Navnet er John
Schram.

Følgende Personer fra Horsens er ført til Vestre Fængsel: Skoleelev Poul
SteensgaarcF, Skoleelev Frode Toftgaard Jensen, Skoleelev Henrik Bryndum,
Mekaniker Svend Steensberg Mørch.

24/4 er ved Trane Odde paa Als fundet en engelsk Flyver, hvis Tøj var
mærket W.190475 Thompson. Han dræbtes ved en Nedstyrtning om Natten.
19/4 reddede en irsk Flyver John MacMarland sig ved Faldskærmsudspring
ved Toftlund. Han blev fanget.
SLUT.

Følgende fra Horsens er ført Horserød: Civilingeniør Harry Anderson, Ba
gersvend Georg Zeuner, Bogtrykker Thomas Peter Knudsen, Assurandør Johan
Heiberg Nielsen og Lærling Poul Verner Jensen.
De er anholdt i Tiden 22/4
26/4, Harry Anderson og Zeuner dog allerede
1 .Februar.
Under Razziaen i Horsens 9/5 anholdtes: Savværksarbejder Eskildsen, Slag—
teriarbejder Andersen og hans Hustru, Antikvarboghandler Clausen, Arbejds
mand Ernst Hansen, Kommunelærer Søren Hansen, Læge Jes Poulsen Jensen,
Jordarbejder Therkel Jensen og Tjener Svend Aage Mikkelsen. Tandlæge Jør
gen Engell eftersøgtes, men er bortrejst. Radiohandler Jørgensen anhold
tes ikke.
-

Udenfor en Villa, tilhørende det tidligere DNSAP-Medlem, Herreekvipe
ringshandler M.Skibsted, Hillerød, eksploderede 22,30 den 9/5 en Bombe,
som menes at være en Hilsen fra de tilbageblevne Partifæller. Ekspiosio—
nen var saa voldsom, at Dørhaandtaget var det største Stykke Dør, der var
tilbage Alle Ruder og selve Trappen knustes. Indboet led stor Skade, men
der udbrød ikke Ild. Ingen kom til Skade.
Særmelding: Hilsen til Signe, Knud, Find, Holger og Egon.
Et beruset Medlem af det tyske “Sikkerheds” politi terroriserede 9/5 E
tablissernentet “Sommerfuglen” i Fredericia. Han skød med Pistol og truede
Tjenerne, da der skulde lukkes. Dansk Politi afvæbnede ham, men Tyskerne,
som tilkaldtes, gav ham hans Pistol tilbage.
Tyskerne har faaet udleveret en Kuffert, der siden 13.September har staa
et paa Hovedbanegaarden i Aarhus, indleveret i Garderoben. Den viste sig
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~, En Udsending fra det danske Gesandtskab i Stockholm har paa de allierede
Magters Opfordring været i London for at faa overrakt et Budskab. Der kan
i de nærmeste Dage regnes med vigtige Begivenheder, ogsaa for Danmark.

7”

Om den henrettede Matematiklærer Svend Otto Nielsen, kaldet “John” skri
ver den i danske Frihedskredse kendte Finsen:
“Vi har lige med stor Sorg hørt, at John er død-henrettet af Tyskerne den
26—4—44. Vi, der kendte John, kan ikke fatte, at vi aldrig skal se ham
mere; men vi forstaar, at John blev en af dem, der fik Lov ti] at give
sit Liv for sit Land og de Idealer, han vidste var de rigtige.
John var en af Frihedskampens tapreste Mænd, Han gav sit Liv i Kampen for
Friheden og mistede den selv, for at hans Fædreland kunde beholde sin.
Han faldt-som vi, hans Kammerater, kunde vente det-i direkte Kamp med
Fjenden. Han kæmpede, indtil han segnede om og tabte Pistolen ud af Haan
den.
John er ikke død forgæves. Han staar som et stort, straalende Ideal for
alle Danske, og hans Død vil være en Inspiration for dem til at fortsætte
Kampen med fornyet Kraft i Mindet om hans store og straalende Indsats.
Med John har Danmark mistet en af sine bedste Sønner-jeg selv min bedste
Ven. Hans Død faar mig til at tænke paa disse Linier af Nordahl Griegs
Digt:
De bedste blir aldrig tilbage,
de bedste har nok med at dø.
Finsen.
Der advares imod stud.jur. Erik Andersen, Rosenørns Alle, høj, lys, ejen
dommelig Trækning ved den ene Skulder som Følge af Beskadigelse af den
ene Lunge. Han er ikke stud jur, og hans rigtige Navn er Kiemer. Han
stammer fra Randers og har~arbejdet for det tyske Sikkerhedspoliti, bl.a.
i Randers.
Lektor Brøndsted og Hustru, øregaards Gymnasium, er arresteret af Gesta
po, sigtet for at have huset fremmede Agenter.
Det er i Nationalbanken konstateret, at tyskvenlige Firmaer, som faar Bø
der og dømmes til at tilbagebetale ulovlig Fortjeneste, i adskillige Til
fælde faar det hele betalt af Værnemagten, der hæver Pengene i National
banken.
Man overvejer i Jylland at opføre Cementmure om Transformatàrstationerne
for at beskytte dem mod Sabotage.
I næste Uge skal en dansk Delegation, ledet af Wassard fra Udenrigsmini
stenet, til Tyskland for at forhandle. Man har til Hensigt at gøre op
mærksom paa, at den tyske Kurs her i Landet er ganske forfejlet, idet man
vil gøre gældende, at Sabotagen ikke har det Omfang, man tror i Berlin,
ligesom man vil hævde, at Hovedparten af Uroen skabes af Schalburgkorp
set o.l.
Et tysk Regeringsudvalg har ført økonomiske Forhandlinger i København.
Det er meddelt, at Tyskerne velvilligst vil forøge Leverancerne af Jern
til danske Fabriker—et sikkert Tegn paa, at de tyske Fabriker er bombede
Under Forhandlingerne har Delegationens Chef, Walther, erklæret, at det
dansk-tyske Forhold burde lægges an paa længere Sigt, idet man efter hans
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bej det varede til ud paa Aftenen, og hele Tiden gik en tæt Strøm af Mennesker ad Øster Søgade. Sortedamssøen var som kantet med Mennesker. Ar
bej det genoptoges i Morges.

Opfattelse maatte regne med en lang Krig-muligvis helt til 1970 (Nitten
Hundredesyvti) Videre erklærede han, at “Europas” Fedtstofreserver efter
Tabet af Ukraine nu var væsentligt daarligere. Der blev dog endnu ikke i
denne Omgang stillet Krav til Danmark.
Et Tilfælde, der ser ud som en Tanke, er det, at den tyskvenlige Dr.Jo
hanne Christiansen i disse Dage har indleveret et Foredrag til Radioen,
hvori hun gør gældende, at Børn godt kan undvære Smør i Kosten. Foredra
get er efter Henstilling af de landbrugskyndige afvist....

Men den tyske Censur besluttede, at intet var sket. Skulde en lille offi
ciel Notits i Aviserne, skulde den i hvert Fald forsinkes bedst muligt
hvem kunde vide, om der ikke var stor strategisk Betydning forbundet med
dette Tab. Rent principielt er det jo ogsaa en Regel, at tyske Flyvema
skiner i k k e falder ned.
Tyskerne mener, der foreligger Sabotage mod Maskinen. Dens Alder og Skrø
belighed taget i Betragtning synes det ikke nogen nødvendig Forklaring.
-

Tyskerne har 1000 Mand i Arbejde i “Fæstningen Skanderborg”. Afspærringen
af Byens Dejlige Skov, Dyrehaven, hvor Befæstningsarbejderne foregaar paa
det strategisk vigtige Punkt ved Hovedvejen mellem to Søer, er meget
skarp. To Gange er der skudt med Maskingeværer efter Folk, som uforvaren
de passerede Afspærringslinjen. I Nervøsitet har Tyskerne ogsaa beskudt
den ikke særligt kønne Mindestøtte for Prins Frederik Ferdinand i Nærhe
den af Niels Ebbesens Eg. Den er antagelig blevet taget for en Sabotør.
Byraadet har faaet Tilladelse til at bringe den “tilskadekomne” i Sikker
hed. I Morgen indtager Værnemagten den idylliske Æbelø i Søen med Storm,
idet Officererne invaderer Øen for at nedlægge dens Raagekoloni 6 Med
lemmer af Værnemagten, der ulovligt indsamlede Maageæg, er til flere Til
skueres Fryd blevet fordrevet af en Svanehan, efter at de havde overdæn
get en rugende Hun med Vand og Mudder.

“Indkaldelserne” af Georg-Stage Drenge viser sig at være et tysk Forsøg
paa Shanghaining. Det er nu konstateret, at Indkaldelsesordrerne er fal
sket Det udsendte Brev havde følgende Ordlyd: Det meddeles til Georg Sta
ge-Foreningens Medlemmer fra tysk Side, at den tyske Værnemagt indkalder
en Del Georg Stage-Elever fra Georg Stages sidste Togter til Tjeneste i
tyske Transportflaader paa ubestemt Tid, og da De er blandt de indkaldte,
skal De rette Dem efter følgende: Møde den 6-5 i Aar Kl 15 paa Værftsbro
en, medbringende Køjeklæder og fuld Forplejning. Hyre fastsættes af den
tyske Værnemagt. Tjenestetiden er ubestemt. Undtagen er kun de, der ar
bejder i den danske Stats Tjeneste, for Røde Kors eller som gaar paa Sø
fartsskole. De skal oplyse, om De evt. forretter Tjeneste ved en af disse
Grupper samt opgive Deres nuværende Bopæl. Udeblivelse vil blive straffet
ved den tyske Krigsret. Rederiet eller Deres eventuelle Arbejdsgiver er
tillige ansvarlig for, at De giver Møde. Det er strafbart at oplæse eller
forevise denne Skrivelse for Offentligheden.
sign/B Brockdorf, Komman
dør.
At dette er et Falsum fremgaar alene af, at det naturligvis ikke er Vær
nemagten, der indkalder til Marinetjeneste. Juel Brockdorff, der ikke
kender Skrivelsen, hedder ikke B Brockdorf, men Niels J-Br., og han er
Kommandørkaptajn i Reserven. “Georg Stage” ligger oplagt ved Orlogsværf
tet. Her kan Tyskerne have fundet Navnelister. Det er langtfra alle, som
har modtaget. Man har et tidligere Eksempel med en Kadetaspirant, der
indkaldtes til den tyske Flaade, efter at Tyskerne havde faaet fat i Nav
nelister paa den evakuerede Søofficer-Skole~

Særmelding: Hilsen til Ejner, Phillip, Torben, Laurits og Ragnar.
Den tyske Censurs Fortielsessystern fejrede i Gaar i København Triumfer.
I Gaar Eftermiddag styrtede en tysk Flyvemaskine ned midt i København.
Inden det blev mørkt havde Hundredtusinder af Københavnere set Vragdele
ne
men det blev forbudt Morgenbladene at omtale Episoden, der, maalt
med Krigens Alen, turde være næsten ligegyldig.
Det drejer sig om en ældre tysk Vandflyvemaskine af den her i Landet saa
kaldte Anders And-Type. Den fik Motorstop over Østerbro, og Føreren for
søgte at naa Sortedamssøen for at nødlande. Med stoppet Motor kom Maski
nen flaksende som en anskudt And ind over Husrækken ved Øster Søgade,
strygende i Skorstenshøjde over denne Forhindring. Vippende med Vingerne
gik Maskinen tæt ned mod Vandfladen, men et lille Stykke ude gik hele
Styrehalen af og faldt ned i Søen, og Føreren kunde derefter tydeligt nok
ikke faa saa meget Herredømme over Maskinen, at han kunde lægge an til
Landing. Maskinen gik tværs over Søen, direkte mod Lundingsgade. Det saa
ud, som vilde den fare løs paa en moderne Ejendom paa Hjørnet. Den svin
gede imidlertid rundt, da den naaede Trætoppene, men Pontonerne greb fat
i Træerne, og flaaende Trækronerne itu brasede Maskinen lavt ned over en
Bænk, hvor en Mand og en lille Pige saaredes, tabte Vingerne paa Skraa—
ningen og begravedes saa i Dyndet faa Meter ude i Søen nær Fredensbro.
Af Flyverne, to eller tre, vistnok kun to Mand, saa man intet Spor. De
menes at være blevet presset ned i Dyndet. Det stimlede straks vel Hund
redtusind Mennesker sammen. Under Redningsarbejdet styrtede nogle Tyskere
i Vandet fra Vraget. Det fremkaldte Munterhed i den ikke særligt medfø
lende Forsamling, og det gav, hvad ikke kan forbavse, Anledning til, at
Tyskerne tilkaldte Forstærkninger og ryddede Dosseringen og, i nogle Ti
mer, hele Fredensbro. Ulykken var sket faa Minutter i 16, og hele Trafikstrømmen gik mod Nørrebro, mens Redningsarbejdet stod paa. Senere punkte
rede en Gummibaad med Falckfolk, der ogsaa maatte i Vandet. Bjergningsar—

-

-

Der advares imod Stikkere i Restauranterne “Enghaven” paa Enghaveplads og
“Heidelberg” i Studiestræde. De er begge p.t. usikre at komn~é i, fordi
Dagmarhus har faaet Kig paa dem.
Dr Best har inddelt Landet i fire Administrationsomraader, Aussenstellen:
Fyn under Konsul Bøhme, Klaregade 29, Odense, Sydjylland under Oberregi
erungsrat LUhrmann, Aabenraa, Midtjylland under Dr Casper, Aahavevej 25,
Silkeborg og Nordjylland under Konsul Brandtner, Aalborg. Som man ser er
det Landet Vest for Storebælt, Best har stukket ud i Parceller. Resten
mener han selv at kunne dirigere under alle Omstændigheder. Under Aussen
stellen sorterer, i Samarbejde med danske Myndigheder, Forvaltningsspørgs
maal og militære Spørgsmaal af Betydning.
Slut.
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Da Teatergæsterne i Aftes gik gennem Frederiksberg Alle, blev de Øjenvid
ner til et Drab paa aaben Gade. En lille Opelvogn, i hvilken menes iagt
taget to Mænd og en Kvinde, kørte op langs Fortovet, og der affyredes
Skud mod to velklædte unge Mænd, som spadserede i Alleen. Den ene af dem
dræbtes, den anden saaredes. Den dræbte havde Papirer paa flere Navne paa
sig. Politiet mener i Formiddag, at det drejer sig om en Søn af Ingeniør
Berthelsen fra Rungsted, og man er inde paa en Teori om, at den Dræbte
har haft Forbindelse med Asiatisk Plads-Affæren, saaledes at det skulde
dreje sig om en Hævnakt-Stikkerdrab med andre Ord. Det kan foreløbig
hverken bekræftes eller afkræftes. Opelvognen drejede omkring og kørte
op langs Gerningsstedet igen, og der affyredes i anden Omgang 8 Skud.
Et Stikkerdrab har Lørdag Morgen fundet Sted paa aaben Gade i Willemoes—
gade paa Østerbro. Den Dræbte er Sabotagevagt Dahiholm fra Nordwerk. Ger—
ningsrnændene undsiap.
Under et Hold up paa en Fabrik paa ørnevej i Aftes blev fire Angribere
fanget. Man kender endnu kun Navnet paa den ene. Det er Rørdam. De fang
ne sidder hos dansk Politi, og det ser ud til, at Sagen kan forblive
dansk Sag, saaledes at de idømmes alvorlige Fængselsstraffe.
Der var Schalburgtage paa Strøget i Nat. En Bombe eksploderede udfor Il
lums Udstillingsvinduer, og Østergade begravedes i en Regn af Glasstuni
per. Det fuldstændigt hensigtsløse Attentat kan kun betyde, at man ønsker
at anrette Glasskader, nu, da Korsør Glasværk og Storrs Glasfabrik i
Gladsaxe er schalburgteret.
Der vil i næste Information blive givet mere detaillerede Oplysninger om
de to Drab.

Slut.
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Der skete Lørdag Aften og Natten til Søndag to nye Stikkerdrab, saaledes
at Dagmarhus i Løbet af 26 Timer mistede ialt fire af sine danske Hjælpe
re. Til Gengæld dræbte Nazisterne een 100 pCt allright Mand, Inspektør
Henning Krarup Petersen i Restaurant “Skandia”, hvis Restauratør, Mikkel
sen, har været eftersøgt af Gestapo siden Efteraaret.
De to første Stikkerdrag omtaltes i Information Nr 273 ganske kort. Her
nævnes alle fire Drab i kronologisk Rækkefølge:
1) Den i Frederiksb~rg Alle dræbte unge Mand hed, som antaget, Berthel
sen. Han havde Papirer paa sig med andre Navne og desuden Papirer, som
tilsyneladende viste Tilknytning til Værnemagten. Det er dog opklaret, at
det var i Dagmarhus, han hørte til. Han ramtes af en hals Snes Skud og
dræbtes paa Stedet.
2) Roger Dalholm, der dræbtes Lørdag Morgen i Willemoesgade, hørte til
Due Petersens Folk fra Nordwerk. Drabet fandt Sted 8,15 i Gaarden til Nr
56, hvor Dalholm boede. Da han vilde cykle ud af Gaarden, kom to Mænd lø
bende og greb fat.i ham. Han skreg højt af Angst, og umiddelbart efter
smeldede fire Skud. En Politibetjent, som paa Gaden hørte Skudene, ilede
til, men blev holdt op og mistede sin Pistol, idet det viste sig, at de
to Mænd havde fire Hjælpere ude paa Gaden. Med Dalholm er, saavidt erind
res, ialt fore fra Nordwerk dræbt. Sabotagevagtholdet her bestaar af ud
valgte SS-Mænd med Tilknytning til Dagmårhus.
3) I Skelbækgade dræbtes Kl. 20,20 med syv Skud, affyret fra en Bil,
Stikkeren Jens Chr Jetsmar, der bl.a. ramtes i Tindingen. Han var født i
København 12/4-18 og boede Ingerslevsgade 104. Han kaldte sig Driftsle
der, men var i tysk Tjeneste.
4) I Frederiksberg Alle dræbtes i de første Nattetimer Dagmarhusdanskeren
Einar Madsen, kaldet JohnKelly. Han blev opsøgt paa sin Bopæl og ramt af
flere Skud. Dræbt paa Stedet.
Detailler senere.
Inspektør Henry Krarup Petersen blev skudt ned i Skandias Forhal kort før
Lukketid af flere Mænd, som undslap om Hjørnet til Dagmarhus. Om Motivet
til dette Mord paa en sagesløs foreligger ingen Tvivl.
Schalburgkorpset fortsætter sin heroiske Kamp imod Vinduesruder. Efter
Attentatet paa Illum og Fonnesbech fulgte Natten til i Gaar.r~~ hvad Poli
tiet burde have forudset
Attentater imod Magasin du Nord ~g Daells Va
rehus. Der anrettedes ødelæggelser, som maa være en øjens Fryd for enhver
Nazist. Først og fremmest gik der en Mængde af det uerstattelige Vindues
glasSchalburgtage blev endvidere foretaget imod Kaffebaren Strandvejen
142 og imod “Stjerne-Radio” i Istedgade, som tilhørerFamilien Munck, som
har været haardt hjemsøgt af Gestapo. Af tre Brødre er to i Sverige og
een i Vestre Fængsel. En fjerde Broder er den Einar Munck, som i sin Tid
var ansat i det tyske Gesandtskab, og som senere var i Ukraine, men som
nu forlængst har sagt Tyskerne Farvel og ernærer sig hæderligt ved Fiske
ri i Esbjerg. Butiken blev ødelagt.
-

Der var ogsaa Sabotage Natten til Søndag-en mindre Maskinfabrik i Senge
løse ødelagdes totalt. Og Lørdag Eftermiddag brændte Radiofabriken All
ways i Teglholmsgade. Den var nyopført efter Sabotagesprængninger. En Del
andre Virksomheder i samme Bygningskompleks ødelagdes fuldstændigt. Fre
dag Aften kastedes en hjemmelavet Bombe imod en Ejendom paa Jyllingevej,
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hvor nogle SS—Folk bor. Ingen saaredes. Natten til Søndag anrettedes en
Del Skade i Hammers Skræderi i Købmagergade. Muligvis uorganiseret Sabo
tage.
Paa tysk Ordre er en Opfordring fra Nazi-Købmanden Jørgensen i Glostrup
til alle Nazifraktioner om at slutte sig sammen og gaa i Kompagni med
Schalburgkorpset til eet Parti blevet trukket tilbage.
Tyskerne har i Aarhus paa Krav fra København forlangt Oplysninger om Po
litiet og om Luftværnets Styrkeforhold.
En civilklædt Mand, der legitimerede sig som tilhørende det tyske Politi,
og som kaldte sig Politiassistent, har sammen med en menig tysk Soldat
Fredag Morgen arresteret Kantor Ebbe Juul Nielsen, som er Lærer ved Rønne
Kommuneskole. Kort efter Middag anholdt samme Mand Politiassistent Johan
nes Hansen, mens han opholdt sig i sit Hjem. De to Arrestanter førtes til
en tysk Baraklejr paa Galløkken Syd for Rønne. Derfra skal de til Køben
havn. Tyskerne eftersøgte forgæves Politiassistent Dahl-Jørgensen i Kystpolitiet og Stationsleder Lauritsen fra Lufthavnen i Rønne. Johannes Han
sen har tidligere været arresteret i Anledning af, at nogle Fotografier
af de tyske fjernstyrede Flyvemaskiner, som man eksperimenterede med paa
Bornholm, var forsvundet.
LRS Lawaetz, Horsens, som har siddet anholdt af Gestapo i Aarhus, er nu
atter løsladt
Den arresterede Vicekonsul Berthelsen fra Udenrigsministeriet er af Ty
skerne ført til Hamburg, hvor han har gjort Konsuitjeneste. Han sigtes
for Spionage.
Mens Bogbinder Lihme og Hustru er Løsladt sammen med Formanden i Køben
havns Amts K.U., Ulrich Schou, er nu ogsaa Formanden for K U i Holte,
John Laybourn og hans Broder anholdt.
Apolloteatrets Direktør Aage Stentoft er fortsat eftersøgt og har været
i telefonisk Forbindelse med Gestapo flere Gange, idet han har krævet
frit Lejde for at lade sig afhøre. Det har man nægtet ham, og han har
derefter erklæret, at han ikke ønskede at tale med de Herrer. Tilsidst
fik Gestapofolkene Raserianfald og betegnede under en forgæves Razzia i
Apol1ot~atret Stentoft som en Skurk og en “Affe”.
De i Helsingør arresterede er Lrs. Harald Linde og Lrs. Niels Fr.Hansen.
I Nyborg er arresteret Formanden for Venstres Ungdom, Scharnweber, Tri
kotagehandler Meyer og KUerne Knud Wilde og Abildgaard Jensen. Læge Chri
stiansen var ikke hjemme.
Haunstrup Clemmensen, Vøgg Ramming, Jens P Gerløw og Mogens Schäffer er
overført til Horserød.
I Forbindelse med Hald-Sagen fra Sønderborg er i Aabenraa arresteret Fru
Disponent Kuhn.
De tre dødsdømte Sabotører fra Bogense, Mørk Jensen, Børge Jacobsen og
Ove Toft Hansen (den sidste kun 17 Aar) er nu benaadet med Tugthus i
Tyskland, den første i 15, de to andre i hver 8 Aar.
Fabriken “Generator” som sprængtes 11/5 fabrikerede elektromekaniske Ar
tikler til Værnemagten, bl.a. Magneter til Kampvogne.
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Den henrettede Sabotør Jørgen Schacht blev ikke, som det hed i den tyske
Meddelelse, grebet paa fersk Gerning. Han blev genkendt af en af de na
zistiske Sabotagevagter og efter sin Hjemkomst til København afhentet af
Gestapo paa sin Bopæl i Store Kongensgade. Naar Schacht var udsat for
Genkendelse blandt Nazister, var Aarsagen utvivlsomt den, at han var
Korrekturlæser paa Fædrelandet I Nazikredse regnede man ham for god nok
og fik et Chock, da det viste sig, at han var Patriot. Han var Elev paa
et Vekselererkontor, og Søn af en afdød Marineingeniør, der i en Aarrække
var knyttet til Orlogsværftet.
-

Der kan ventes Skotøjsrationering i mild Form, naar nogle Forhandlinger
med de tyske Myndigheder om Eksport af dansk Børnefodtøj og Import af
visse Garvestoffer er afsluttede. Paa de ny Strompekort, der som bekendt
bliver for Mænd eller Kvinder, bliver der en Rubrik, i hvilken Skotøjs—
handlere skal gøre et Notat, naar de sælger et Par Sko. Man vil saa ikke
kunne købe et nyt Par Sko indenfor en vis rimelig Tidsfrist
denne Frist
fastsættes udelukkende af Skotøjshandlerens Skøn. Folk, som trænger til
Sko, og som ikke har Raad, kan ved Hjælp af Kortet hos Kommunalbestyrel
serne faa Rekvisition paa Fodtøj.
-

Avispapirsituationen er alvorlig. Der skal være Forhandlinger med Pressen
i Handelsministeriet i denne Uge om en ny Nedskæring, rimeligvis fra 1.
Juli.
Anker Due, hvis Arrestation ogTilstaaelse stadig ikke bør omtales, hedder
Edvard Anker Aage Petersen. Han er født 1902 og har været straffet ialt
22 Gange for næsten alle tænkelige Forbrydelser. Man hævder i indviede
Kredse, at det var ham, og ikke den dræbte Stikker Due Petersen, som skød
paa Steincke i Rigsdagen, og at hans Motiv til Drabet paa Sigurd Thomsen
skulde være de tidligere omtalte Artikler fra Thomsens Haand efter HAt_
tentatet” i sin Tid. Dette Motiv blev i sin Tid fremlagt i “Information
en”, men man mente dengang, at det var den dræbte Due Petersens Venner,
som havde skudt Sigurd Thomsen, da man skulde have dræbt en Journalist.
Maler Frederik Thomsen, Hjørring, er blevet Invalid, fordi han fulgte en
tysk Vagtposts Anvisninger. Under en Spadseretur blev han af en tysk
Vagtpost dirigeret en Omvej hen af en Sti, der viste sig at føre ind i
et Landminefelt. Thomsen mistede det ene Ben.
Natten til Fredag frarøvede en Schalburgmand, der truede med’ Pistol, i
Fælledparken en Mand Uhr og Tegnebog. Han undslap ind i Schalburglogen.
DSB har udsendt Cirkulære om “Eftersyn af alt Stykgods (Rejse-, Ekspres-,
Ii- og Fragtgods) saavel ved Udførsel til som Indførsel fra Sverige”.
Cirkulæret har følgendé’ Ordlyd: “Opmærksomheden henledes paa, at der af
det tyske Grænsepoliti i Helsingør og Københavns Frihavn foretages Efter
syn af a 1 t Stykgods (Rejse-, Ekspres-, Ii- og Fragtgods) saavel ved Ud
førsel til som ved Indførsel fra Sverige. Stationerne bedes gøre de Rej
sende til Sverige opmærksom paa, at indskreven Bagage ikke vil blive vi
deresendt fra Helsingør hhv. Københavns Frihavn, før Undersøgelse har
fundet Sted ved det tyske Grænsepoliti i Overværelse af den Rejsende, og
Forsendere af Stykgods til Sverige bekendt med, at de
i Særdeleshed
naar det drejer sig om personlige Effekter
løber Risiko for Beslaglæg
gelse (Tilbageholdelse) af Godset.
-

-
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Flyveulykken i Sortedamssøen har krævet et dansk Dødsoffer, idet den saa
rede Mand er død paa Hospitalet. Det var Grosserer Karl Harris, Sorte
damsdosseringen 59 G. Den saarede lille Pige har det godt.
Nedstyrtningen naaede aldrig i den legale Presse
Der cirkulerer i Politikredse en kostelig Tryksag
en Gengivelse af Po
litiassistent Sillernanns omtalte Klage over “De frie Danske”s Stikkerbil—
leder. Klagen gengives med alle de Antegninger, den har faaet paa sin Vej
til de forskellige Instanser. Politiinspektør Mellerup udtrykker sig med
prisværdig Knaphed, idet han kun under Klagen skriver “Set, Mellerup”.
Derimod maa Politikommissær Gredsted i direkte Kontakt med Sillemann, og
han fortæller ham, hvad Sillemann nu nok har vidst i Forvejen, at det ty
ske Politi allerede er i Gang med en Undersøgelse for at finde ud af,
hvordan Sillemanns Billede er kommet bort fra Politiets Arkiv. Silleniann
kræver, at dansk Politi alligevel skal undersøge Sagen, og Rækken af Be
mærkninger slutter med, at Politidirektør Stamm skriver, at den tyske Un
dersøgelse naturligvis sker i Samarbejde med dansk Politi, men at den
skyldige er undsluppet.
-
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kastet sammen med Tankbilernes Numre.
Særmeldi nger:
13/5: Hilsen til Sofus—Mathias-Herluf—Søren-Gustaf og Henrik.
14/5: Hilsen til Lars-Clara—Ingeborg—Gunnar—Eigil-Felix—Jep
pe og Gabrielle.
London Radio gav Søndag den 14.ds. Klokken 11,30 Information angaaende
Radioaflytning i Tiden, som kommer. Man understregede, at den vil blive
begivenhedsrig, og at det gælder om at kunne holde sig a jour. De Raad,
som blev givet, kan sammenfattes saaledes:
1) K o n f i s k a t i o n. Da det kan forventes, at Tyskerne vil benyt
te Lejligheden til at fratage Lytterne deres Apparater, maa de, for hvem
det kan lade sig gøre, finde et gammelt Apparat, som de saa kan aflevere.
2) Lyttergrupper. Man bør samles i Lyttergrupper, og hver Gruppe maa have
eet eller flere Apparater gemt paa et sikkert Sted. Man inddeler sig saa
i Vagthold, saaledes at der altid er een eller flere, som aflyttet London
det vil være godt, om hver Gruppe har sprogkyndige iblandt sig. Pas
paa, hvem De danner Gruppe med. Lad ingen, som De ikke er 100 pCt sikker
paa, komme med. Han skal være en god Dansker og kunne tie med, hvad han
ved.
-

Den tyske Kommandant i Sønderborg har meddelt, at han vil gøre Politiet
ansvarlig for alle Skader, der opstaar paa det tyske Mindretals Ejendom
me under Uroligheder, Demonstrationer eller tyskfjendtlig Virksomhed. Al
le Skader skal straks erstattes. Der er protesteret fra dansk Side.
Den tyske Kommandant i Agger har truet med at lade hele Befolkningen føre
bort til andre Egne, fordi en Del Skilte og Vejvisere er blevet beskadi
get. Gribes man paa fersken Gerning i denne frygtelige Vandalisme,, vil
man vorde skudt.

3) Pas paa, at Deres Radio altid er i god Stand. Hold den godt efterset.
Er det længe siden, den har været til Eftersyn, saa lad det snarest ske.
Men pas paa, at Deres Radioreparatør er god nok, baade som Fagmand og som
Dansker. Husk paa Stikkerne.

Da Købmand Frydendahl Petersen fra Hvide Sande Natten til 12/5 korn cyk
lende, naaede han en Pigtraadsspærring. Han stod af Cyklen uden at være
blevet raabt an, men blev i det samme af den stadigt tavse tyske Vagtpost
beskudt med eksploderende Projektiler. Han fik flere alvorlige Saar.

4) S t r ø m a f b r y d e 1 s e. Da det kan forventes, at Tyskerne vil
afbryde Strømmen, vii det være bedst, om Lyttergrupperne disponerer over
Batterimodtagere. Har man en saadan, saa husk, at Batterierne skal ve~re
friske og Akkumulatoren helt opladet. Ogsaa her gælder det, at man skal
være sikker paa at Ladestationen er “god nok”, saa man ikke angives den
Dag, Apparaterne skal afleveres.

Den dødsdømte Fru Wichfeld, gift med Godsbesidder Jørgen Wichfeld, er
dømt, sigtet for at have huset Faldskærmsagenter. Quistgaard er identisk
med den Mand, som fangedes i Aabenraa i København efter heftig Ildkamp.
Gestapo hævder, at man i hans Lejlighed fandt en Radiosender. De øvrige
er dømt for Sabotage.

5) R e s e r v e d e 1 e. Skäf Dem saa mange Reservedele, som det er mu
ligt. Mange Reservedele er vanskelige at faa, men gaa i Gang saa snart
som muligt. De Dele, som hurtigst bliver udslidt er Rørene, Kondensato
rerne og Volumenkontrollen, saa sørg for, at disse Ting er i Orden, og at
De har godt med Reservedele til Reparationer.

Sabotører arbejdede Natten til l2.Maj i Holbæk med største Dristighed.
De stjal 5000 Liter Benzin, som de fyldte paa de to Tankvogne, som holdt
i DDPAs Tankanlæg nær Holbæk Havn. De tvang med Maskinpistoler Forvalte
ren til at komme ud af sit Hus og til at lukke op for Benzinen. Paafyld
ningen varede et Par Timer. En Personbil dækkede Tankbilernes Kørsel i
de tidlige Morgentirner til København. Med i Personbilen var til Roskilde
en Vægter fra Holbæk. Han havde overrasket Sabotørerne, som tog ham til
Fange og gav ham et Tørklæde for øjnene. I Roskilde satte de ham af og
gav ham Penge til Biletten hjem. Skønt de havde forbudt ham det, allar—
merede han straks Politiet, men det lykkedes ikke at stoppe eller at fin
de Tankbilerne. Vægteren har oplyst, at Personbilen var en DKW-Bil med
Stof bundet over Nurnerpladen, og at den Mand, som fangede ham og senere
slap ham fri igen, var 22 Aar, ca 185 cm høj, skægløs, iført mørk Alpehue, mørk Sweater, mørk Overall og brune Sko. Dette Signalement er rund-
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6) 5 i e t 5 p o r e n e. Fjern i Tide alt, som kan bring&’Stikkerne paa
Sporet af, at De har Radio. Nedtag Antennen og hvad der kan vise, at De
har haft en saadan. Opsæt i Stedet en Stueantenne. Sørg for, at Jordled
ningen er i Orden. Det vil gavne Aflytningen, og De kan med de fleste mo
derne Apparater tage London ved at sætte Jordledningen i Antennebøsnin
gen, hvis De ikke har en Stueantenne.
7) L a s t b u t n o t 1 e a s t
anskaf Dem en Rammeantenne. Enhver
Fagmand kan sige Dem, hvorledes en saadan skal bygges, og ved Hjælp af
Rammeantennen kan De saa godt som fjerne Støjen fra de tyske Støjsendere
og saaledes skaffe Dem selv en god Aflytning paa Bølgelængde 1500 M. Kl.
12,15 og 18,15. Derimod er Rammeantenne værdiløs for Aflytning paa Mel
lem- og Kor~tbølge.
-

Udsendelsen sluttede: Gaa i Gang med det samme
ingen ved, hvornaar det
gaar løs, og det gælder om at være rustet, naar Timen er der. Og husk:
-
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overalt, og de faar Penge af Tyskerne for at
Disse Raad er øjensynligt inspireret af Erfaringerne fra Norge,
hvor Lyttergrupper længe ‘har arbejdet.
—

-

-

Gestapo har truet med at lukke Apolloteatret, hvis Aage Stentoft ikke viser sig paa Dagmarhus. Der er dog endnu ingen Tegn paa, at man vil gøre
Alvor af Truselen.
Informationen omfatter i Dag syv Ark. Det turde være et Bevis paa Censu—
rens Effektivitet, at ikke een Linje af det her omtalte figurerer i Dagspressen....
SLUT
SIDSTE: Søndagen og Søndag Nat er, i hvert Fald i København, for en Gangs
Skyld forløbet i Ro. Fra Provinsen kendes Nattens Rapporter endnu ikke.
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AUTORITATIV ERKLÆRING OM DANMARKS STILLING.
‘)(
(

~ London Radios danske Udsendelse 12/5 refereredes Meddelelse fra BBCs
Korrespondent, Robin Gush, fra den Konference, hvor Planerne om Admini
strationen af de besatte Lande blev offentliggjort. Gush erklærede, at
selvom Danmark ikke er en Allieret, er det ikke destomindre blevet be
sluttet, at det skal behandles, som om det var en Allieret, ‘da det danske Folk har udvist ~saa stor Vilje til at yde Modstand”. I de befriede
Omraadet vil Enheder for civile Anliggender overtage den militære Kon
trol, indtil Lokalforvaltningen kan bringes paa Fode igen. Disse Enheders
umiddelbare Opgaver vil bestaa i at brødføde Civilbefolkningen, sørge for
Husly, bringe beskadigede Kommunal- og Statsforetagender i Orden igen o.
1. Der forhandles mellem det allierede Raad paa den ene Side og den nor
ske, belgiske og hollandske Regering paa den anden om den praktiske Ordning af de civile Anliggender i disse Lande, men man forstod paa Gush, at
de Allierede i Danmark regner med en venligtsindet Regering at samarbejde
med.
Reuters udenrigspolitiske Medarbejder skriver i en Kommentar: Den autori
tative Erklæring, der blev udsendt i Gaar om, åt Danmark vil blive be
handlet af de Allieredes Overkommando som en Allieret under Befrielsen
(Erklæringens Ordlyd endnu ikke offentli~ggjort), betyder, at Danmark vil
blive behandlet som de andre Allierede med Hensyn til Civiladministra—
tion. De Al lie redes Politik er mere og mere
gaaet i Retning af at betragte Danmark
som et Medlem a f den Allierede Familie,
der brutalt er blevet besat a f Tyskerne,
og hvis Befolkning har ydet lige s a a tap
per Modstand mod den fælles Fjende som
Befol kn i ngerne i Norge ,Holl
d og Be 1g i e n.
Reuter siger videre: Der har ikke været nogen Regering i Danmark siden
den 29.August i Fjor, da Regeringen Scavenius demissionerede-trods alle
Dr Bests Anstrengelser har der ikke kunnet findes, og vil der næppe kunne
findes nogen dansk Politiker, der er villig til at gøre Tjeneste i en Re
gering under tysk Overherredømme. Saasnart det tyske Herredømme er brudt,
vil en af Kong Christians første Handlinger utvivlsomt blive Nedsættelsen
af en provisorisk Regering, der skal samarbejde med de Allie€rede. Ved
Indmarchen i Danmark vil de Allierede ved Hjælp af Afdelinge’h for civile
Anliggender straks træffe Foranstaltninger til at genoprette den normale
civile Tilværelse, og der kan næppe være Tvivl om, at den meget hurtigt
vil finde en ny og venligsindet dansk Regering, der selv skulde være i
Stand til at overtage Landets Civiladministration.
Christmas Møller siger herom til den britiske Presse: Danske hjemme og
ude har gennem alle fire Besættelsesaar hævdet, at det danske Folk var
allieret i Sind og Aand, og efter at Sabotagen og den aktive Modstand tog
Form, har de Allierede da ogsaa set, at Danmark var det ogsaa i Gerning.
Det har ifølge Sagens Natur og de foreliggende Forskelligheder mellem
Danmarks og de andre okkuperede Landes Stilling været en Tang Vandring
for at naa det for os eftertragtede Maal. Naar det officielt erklæres,
med Henblik paa de kloge og vidtskuende Forberedelser, som foretages in
den den store Invasion foretages, at Danmark vil blive behandlet som en
Allieret, kan dette kun udløse den største Tilfredshed hos os og en Fø
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lelse af, at der ydes os Retfærdighed. Saalænge Krigen raser, maa og er
det de allierede militære Myndigheder, der har Afgørelsen, men saasnart
ske kan, skal de befriede Allierede, ogsaa Danmark, styre sine egne Sa
ger. Det var, hvad vi havde ventet og troet paa, men for os har det været
særligt vigtigt at faa det officielt fastslaaet.
Saalænge en officiel Erklærings Ordlyd ikke kendes, bør disse Udtalelser
ikke fortolkes som en Anerkendelse af det nuværende Danmarks som offi
cielt Medlem af de forenede Nationer. Men allerede disse Udtalelser inde
holder et utvetydigt Løfte om, at vi. er allieret Land den Dag, vi har en
fri Regering af officiel Karakter, f.Eks den Dag, Frihedsraadet kan træde
frem. I Realiteten maa det betyde, at Danmark er allieret i det øjeblik,
en Invasion finder Sted og Kontakt mellem den danske Frihedsbevægelse og
allierede Styrker er en Kendsgerning.
Disse Radioudsendelser synes da at danne Optakten til en af de vigtigste
Begivenheder i Danmarkshistorien.
(Kommentaren staar for Informations egen Regning-. Red.)
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En yderst farlig Krise i Forholdet mellem dansk Politi og Tyskerne er i
Gaar drevet over i første Omgang, men den kan naar som helst blive akut
igen. Tyskerne har rejst Krav om, at dansk Politi skal overtage Vagten
paa en Række Sabotagesteder og i det hele taget gøre noget effektivt ved
Sabotagen. Vilde man ikke det, skulde Politistyrken øjeblikkeligt reduce
res til det, der var normalt før Krigen-saa skulde Tyskerne nok selv sør
ge for Resten. Schalburgkorpsets Navn blev ikke nævnt, men det var selv
sagt underforstaaet. I sidste øjeblik henviste Departementschef Eyvind
Larsen til, at alt vedrørende Sabotage behandles i de løbende, men længe
udsatte Forhandlinger mellem det danske Politi og Tyskerne, og her burde
Problemerne drøftes. Man var villig til at indlade sig i Drøftelse om
særlige Sabotagevagtsteder, men raadede ikke over Mandskab til at bestri
de nogen almindelig Ændring af det gældende Sabotagevagt-System.
Det kniber, som bekendt, meget for Landboerne at følge med i Begivenhe
derne og at skelne imellem, hvad der er Sabotage og Schalburgtage, tysk
Forbrydelse etc. Der er næppe noget at sige til det, da Landboerne i Al
mindelighed ikke har Muligheden for samme Orientering som Byboerne. Alt
for mange Steder tror man endnu paa Presse og Radio, altsaa ogsaa paa det.
tvangsindlagte Stof, som man ikke har Mulighed for at skelne fra det øv
rige. Visse Ider om, at det “Kommunisterne”, taget i Betydningen Gadepø
bel, som knuser Ruder i Stormagasiner o.s.v. sporer man ogsaa. I de Egne
af Landet, hvor der ikke er mange tyske Tropper, kvier man sig ogsaa ved
at tro paa alle Beretninger om Tyskernes Brutalitet og om Forbrydelser,
begaaet her i Landet.
Der bør derfor utvivlsomt lægges Vægt paa følgende autentiske Beretning
fra den fredelige sjællandske Stationsby Fuglebjerg, hvis Indbyggere
fremtidig vil være villige til at tro Beretningerne om Tyskernes Fremfærd.
12.Maj havde Fuglebjerg Idrætsforening Koncert og Bal. En ung Mand træng
te sig ved Midnat ind i Salen, og da man ikke kendte ham, viste Formanden
ham ud, idet han gjorde opmærksom paa, at der kun var Adgang for Forenin
gens Medlemmer. Det viste sig,~ at Manden var SS-Mand paa Orlov, og at han
før 1939 havde opholdt sig paa Egnen. En CB-Betjent ilede Formanden til
Assistance, men SS-Manden trak Pistol og gik derefter til Apoteket for at
rekvirere Assistance. CB-eren tilkaldte Politiet fra Næstved, men Tysker
ne kom først. En hel Værnemagtsafdeling, ledet af en Løjtnant, besatte
Fuglebjerg By og gik frem overfor Befolkningen med Voldsomhed. Man indfangede Trafikanterne paa Gaden, ialt en halv Snes unge Mennesker, tvang
dem til at staa paa Geled med Armene i Vejret og slog dem deÇ~efter i An
sigterne, dels med de bare Næver, dels med Kolberne paa Maskinpistoler.
En ung Mand fik Hjernerystelse, en anden fik knust sine forlorne Tænder.
Der blev skudt efter forbipasserende, som ikke straks standsede paa Til
raab, og den helt desperate Frivillige truede med at dræbe de unge Mænd,
der stod med Hænderne i’ Vejret. Løjtnanten trængte derefter sammen med
den Frivillige og nogle Soldater ind i Balsalen, hvor alle Balgæster blev
tvunget til at række Hænderne i Vejret og stille sig op mod Væggene,
Kvinderne paa den ene Side, Mændene paa den anden. Der blev skudt i Lof
tet. En Kvinde brød sammen med Nervechock og maatte under Lægebehandling.
Det lykkedes paa dette Tidspunkt dansk Politi at gribe ind og gøre Løjt
nanten begribeligt, at man havde været i sin gode Ret til at vise SS-Man
den ud. Den Frivillige fulgte med Soldaterne tilbage til Næstved.
Dette er i al Korthed Beretningen om, hvad der hændte i Fuglebjerg, fordi
et Subjekt var hjemme paa Orlov fra østfronten.
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I samme Forbindelse bør noteres en Episode fra Landsbyen Fladsaa ved
Næstved. Her har en tysk Soldat, som deltog i en Militærøvelse, den 12.
Maj begaaet Indbrud i et Husmandshus og stjaalet forskellige Genstande.
Politiet har bevist, at Fodspor udenfor et opbrudt Vindue stammer fra ty
ske Militærstøvler.
Det dansk-tyske Politisamarbejde, som det manifesterer sig i “Gernersga—
de-Vagten” erhidtil forløbet upaaklageligt, idet den blandede Udryknings—
kommando har haft stærkt pacificerende Indflydelse ogsaa paa Soldater og
SS-Folk. Men den Fare, som hele Tiden har luret, begynder nu at vise sig.
I en i sig selv ganske ligegyldig Sag om tre Schalburgdrenge, der genere
de Dyrehavegæster, som sang “My old Kentucky-Home” i en Kapervogn skete
der den l2.Maj om Natten for første Gang det, at de tyske Politifolk i
den blandede Kommando insisterede paa at anholde ogsaa Skovgæsterne.
Dansk Politi krævede, at de skulde blive paa Stationen, da Tyskerne ikke
havde Ret til at tage dem med til SS, som de ønskede. Det endte med, at
de danske Politimænd i Kommandoen nægtede at køre Bilen med Fangerne, og
da Tyskerne ikke kunde, maatte de bide i det sure Æble. Efter Forhandlin
ger mellem overordnede Instanser fik Politiet Lov at beholde Skovgæster
ne. Men hvem garanterer næste Gang?
Den dræbte Stikker Berthelsens fulde Navn er Peter Einer Berthelsen. Han
boede Boldbro Villavej 11 i Rungsted. Alder 24 Aar. Faderen Sysselleder.
Den dræbte Stikker Ejnar Madsen var født ll.Oktober 1913 i Binderup. Han
boede Gothersgade 40 l.Sal. Tidligere knyttet til Arbejderscenen.
Den dræbte Stikker Dalholm hed Roar til Fornavn, ikke Roger. Han er ikke
den fjerde, men den femte Sabotagevagt fra Nordwerk, som er blevet dræbt.
Den Nat, da Magasin og Daells Varehus sprængtes, var der ogsaa lagt Bombe
udenfor Messens Udstillingsvinduer i Købmagergade. Den opdagedes i Tide
og demonteredes. Nu passer Politiet paa Havemanns Magasin paa Vesterbro.
Den Fabrik, som saboteredes i Sengeløse, var Rasmussens Metalvarefabrik,
der under sin Fabrikation af elektriske Artikler arbejdede for en større
Virksomhed, der er i tysk Sold.
Patrioter har i Aarhus Kosmorama fjernet 1.2. og 6.Akt af den tyske Film
“Den gyldne Stad”.
En engelsk Flyver beskød l2.Maj en Bil
Holbæk. Det var dog ikke, som Flyveren
Dyrlægebil, som ramtes. Heldigvis slap
Baghjul og et Reservehjul punkteret af

paa Vejen ved Tveje Merløse nær
har troer, en tysk Vogn, men en
Dyrlægen uskadt, men han fik et
Maskingeværkugler.
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mindst den danske Udlandspresse kan gøre Modstandsbevægelsen i Danmark en
Tjeneste ved at aftrykke denne Artikel, som den danske Hjemmefront staar
100 pCt bag ved. “Economist”s Standpunkt er i direkte Modsætning til den
Holdning, De Allierede nu officielt h~r indtaget overfor Danmark.
Ifl. “Frit Danmark” er Antallet af danske Arbejdere i Tyskland væsentligt
ringere end almindeligt antaget
pr.Nytaar var det 18,087 Mænd og 4,338
Kvinder, og det er gi~étvis lavere nu. Tallet er af stor Interesse, ikke
mindst, fordi det giver et Begreb om, hvorfra hele det Slæng af sjette
rangs Arbejdskraft, som optræder i Vestjylland er kommet
det er Tysk
landsarbejdere, som arbejder for Tyskerne herhjemme, en stor Del af dem.
Tordenskjolds Soldater om igen~
-

-

Søndag Aften er en 23 aarig gift Kvinde, Anna Margrethe Petersen blevet
skudt i Halsen paa sin Bopæl paa Sydhavsvej. Hun er alvorligt saaret. Det
drejer sig om et Jalousidrama, men det maa ikke omtales i DagspressenGerningsmanden menes at være SS.
Den henrettede Carl Jørgen Larsen er identisk med en Bankassistent fra
Aarhus Privatbanks Københavns Afdeling. Han sigtedes for Sabotage. Monica
Wichfeldt er Niece af den kendte britiske Politiker Lord Beresford.
I Forbindelse med “ølbaaden”s Opbringels~ ved Helsingør eftersøger Gesta
po: Direktør Parkov fra Wiibro. Man har ikke fundet ham og finder ham hel
ler ikke. Karina Bell, Direktørens Frue, er afhørt.
Tysk Politi har paa Sønderholm Hede i Nordjylland fundet 26 Faldskærme
med Beholdere, der indeholdt engelske Vaaben og Ammunition. Paa Heden an
holdt man 8 yngre Mænd fra Aalborg, og der er senere foretaget Anholdel
ser i en Del jydske Byer, bl.a. i Nibe. Det er især gaaet udover K.U. Bl.
a. er KUFormanden i Nibe, Aage Christensen, anholdt.
Særmelding: Hilsen til Asta, Edvard, Gustav, Konrad, Emanuel og Henriet
te.
“Nordschleswigsche Zeitung” udgaar fra og med i Dag som Morgenavis. Bla
dets Læsekreds udvides til at omfatte de tyske Soldater i Danmark-hidtil
har det som bekendt været det tyske Mindretals Organ. Ogsaa herboende Ty
skere skal læse det.
Specielt: Thomsen ~er vel ovre.
SLUT.

Peter Emil Ingvardtsen fra Hjørring, der har faaet 2~ Aars Tugthus for
Tyveri af en tysk Pistol, er ført til Tugthuset i Rendsburg.
Det sikre Tegn paa forestaaende Razzia eller Masse-Andholdelse har atter
vist sig: Tyskerne har løsladt 50 Mand fra Horserødlejren og bebudet Løs
ladelse af yderligere 50 eller 100. Der er p.t. 580 Danskere i Fangenskab
i denne Lejr, deraf 37 Kvinder. Blandt de nu løsladte er ingen kendte.
Opmærksomheden henledes paa Frit Danmarks Nr 2,3.Aarg., der indeholder et
værdigt Svar paa en skadelig og taabelig Artikel i “Economist”. Ikke
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En Episode, som turde være enestaaende i Kulturhistorien er udspillet paa
Københavns Universitet ved medicinsk Embedseksamen. En Elev, som skulde
op i intern Medicin hos Professor Eggert Møller, mødte bevæbnet med to
Revolvere ved Eksamensbordet, ledsaget af 6 bevæbnede Mænd, der holdt
Vagt, mens han var oppe. Det var den berygtede Stikker stud.med Købbe,
kendt fra Attentatet imod Professor Warburg, som han besøgte kort før Re
volvermændene, saaledes at han gjorde det planlæggende og forberedende
Arbejde. Købbe sad med Hænderne fattet om Revolverne i Lommerne under Ek
saminationen. Han fik Karakteren 13. De 6 andre Revolvermærd var udvalg
te Folk fra Schalburgkorpset.
To tyske Soldater druknede 14/5 i Odense Aa. Det var Grenadererne Bohnitz
og Marold. De havde lejet en Baad til en Rotur, skønt Baadudlejeren havde
søgt at gøre dem begribeligt, at han endnu ikke havde sine Baade klar.
Den Baad, de tog ud i, viste sig hurtigt at være læk, og da de var Ind
landstyskere, druknede de straks, skønt de kun var to-tre Meter fra Bred
den. Falck fandt efter kort Tids Søgen Ligene. Tyskerne overtog Sagens
Undersø~el se.
Der vil nu blive gjort illegal Propaganda blandt de Blinde. Dansk Blindesamfund har til Politiet anmeldt, at bevæbnede Patrioter har tvunget Per
sonalet paa Blindetrykkeriet til at fremstille illegalt Materiale i Blin
deskrift. Trykkeriet, som ligger i Bogensegade, var besat af Patrioter i
flere Timer, mens det specielle Arbejde stod paa.
Tyskerne bliver mere og mere nervøse ogsaa her i Landet, 14 Maj om Natten
beskød de dels en af Politiets Patruljebiler paa Strøget, dels en af Søpolitiets Baade udfor Islands Brygge. Ingen blev saaret.
Gerningsmanden til Drabsforsøget paa en Kvinde i Sydhavnsgade er en tysk
Oberfeuerwerker, som hun har været “forlovet” med.
Ved det sidste Overgreb imod den danske Handelsflaade eksproprierede Ty
skerne blandt andet 9 Baade fra DFDS, blandt dem “CF Tietgen” og den ny
Aarhusbaad “Hans Broge”. Beslaglagt blev ogsaa den gamle “CF Melchior”,
men den har Tyskerne nu leveret tilbage uden Tak for Laan. Den er ført
ind i 10 Meter Bassinet, og den er atter overtaget af Rhederiet. Det er
tydeligt, at der ikke har været civiliserede Mennesker ombord
saavidt
man ved har Skibet været brugt til en Evakueringsrejse med Tyskere, anta
gelig fra Randstaterne. Alle Vaske- og Toiletkummer er knust~, og der er
Urenlighed overalt.
De danske Skibe ligger i Stettin, hvor Havnekaptajnerne erklærer, at det
er Priser, taget fra Englænderne.
-

I Anledning af Kaptajn krause Jensens Fødselsdag var der arrangeret en
stor Reception, hvortil 900 Mennesker var indbudt. Blandt Indbyderne var
Bankbestyrer Knud Bindslev (Høyers og Krenchels Ven), Rigsdagsbetjent
Svenningsen og Formanden for Danske Soldaters Fællesudvalg, Greve K Dan
neskiold-Samsøe. De to sidste anede intet om, at Formanden for “De alli
erede danskes Vaabenfæller”, den tidligere franske Flyver, Krause-Jensen,
nu er Tyskernes Ven. Da det sivede ud, at hans Pengerigelighed -100,000
-150,000 Kr i Lommen- skyldes Forbindelse med Tyskerne, aflystes Festen
i Dagspressen paa Grund af indtrufne Omstændigheder. De allieredes danske
Vaabenfæller skifter nu Formand. Krause-Jensen, der er let kendelig paa
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sort Klap for øjet, har tidligere været Receptionschef paa Carlsberg og
er kendt af Tusinder af Mennesker. Han er et af de tristeste Eksempler
paa, at Tyskerne kan købe sig Venner her i Landet.
Fra uofficiel Side i Tyskland gør man opmærksom paa, at det ikke blot er
i de besatte Lande, man skal være varsom med at lukke Gestapo ind uden at
tilkalde Politiassistance. Der optræder nemlig falske Gestapoagenter,
baade i civil og i Uniformer. De har falske Papirer og foretager Beslag
læggelser og Husundersøgelser, der i Virkeligheden er maskerede Pengeaf
presninger (af den Grund behøver de Herrer forresten ikke at være fal
skei) Man har nu i Tyskland, ganske som i Danmark, tilraadet Folk at re
kvirere Assistance fra nærmeste Politistation, naar ukendte ringer paa
Døren-

Der advares imod Ing.dr. M Kucznierz, Fotokopist, Ny Østergade 2-4. Kopi
erne kan havne forkerte Steder.
Boesen fra BTs Boghandel sidder nu i Horserød. Gestapo har arresteret
Kornet E Sundøe, Søn af Sundøe fra “Hjemmet”. En Broder eftersøges.
Forlydende om, at “Bob” er ført tilbage hertil fra Tyskland og kan ven
tes henrettet, kan ikke bekræftes-desværre heller ikke afkræftes.
SLUT
Særmelding: Hilsen til Georg, Robert, Godtfred, Valdemar og Louise.
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MEDDELELSE FRA DANMARKS FRIHEDSRAAD:
I Anledning af de ved den tyske Krigsret den l2.ds. afsagte Domme udtaler
Danmarks Frihedsraad:
De sidste Dødsdommes Karakter af Gidselrepressalier har udløst meget stor
Harme i Befolkningen, og i vide Kredse er der opstaaet et Ønske om, at
Frihedsbevægelsen skulde svare med samme Mønt og tage Gidsler ud af Fjen
dens Rækker. Hvor forstaaeligt det end er, at de nazistiske Voldshandlin
ger udløser en saasan Reaktion, maa Danmarks Frihedsraad dog bestemt ad
vare mod, at vi, som bekæmper Nazismen, lader os provokere til at bruge
dens Metoder.
Den danske Frihedsbevægelse fører ikke sin Kamp ved Hjælp af Sindelags
mord, Hævnattentater eller Gidselhenrettelser, men med rene Vaaben. Sabo
tagen vil fortsat blive rettet mod krigsvigtige Virksomheder og Anlæg, og
kun de Personer, der som Stikkere betyder en øjeblikkelig Fare for Fri
hedskampen, vil blive uskadeliggjort. Naar Retten atter frit kan udøves
i Danmark, vil Krigsforbryderne alle faa deres Dom og retfærdige Straf.
VIGTIGT: Drabet paa Driftsleder Jetzmark fraSdr Boulevard er ikke saa
klart, som det ved første Øjekast saa ud, Det kan ikke rubriceres under
Stikkermordene-der er endog noget, som tyder paa, at Jetzmark var god
nok. Foreløbig bør der sættes Spørgsmaalstegn ved dette Drab.
Efter havd INFORMATION erfarer fra velunderrettet tysk Kilde, vender von
Kanstein, den tidligere Chef for Sikkerhedspolitiet i Danmark, tilbage
hertil dennegang som Chef for Militærforvaltningen. Kannstein forlod Lan
det efter 29.August som Protest imod von Hannekens nye, skarpe Kurs. Han
efterfulgtes af Pancke, der i en Del Sager har staaet Best nærmere end
Hanneken. Da det i Tilfælde af Invasion er de militære Instanser, som un
der Undtagelsestilstand er eneraadende, er det af Betydning, at Kannstein
kommer tilbage i netop denne stilling. Han vil kunne hindre nogle af Han—
nekens værste Udskejelser.
Sten Gudme har i London Radio holdt følgende Tale: “Der er lang Vej frem,
til Danmark faar den Stilling blandt de Allierede, som de 98 pCt af Dan
marks Befolkning ønsker og længes efter. Dette, at Danmark ikke formelt
kan erklære Tyskland Krig, medfører, at Danmark maa nævnes i en særlig
Klasse af de Allierede, naar de Nationer omtales, der bekæmper Nazismen.
I Ord og Symboler har vi vel fundet Udtryk for, at den kæmpehde Friheds
front hjemme og ude bliver anerkendt, saaledes som vi føler, den fortje
ner det, og her var naturligvis den 29.August en skelsættende Dato. Men
det er jo givet, at mere end Ord og Symboler vilde det hjælpe os i mange
praktiske Spørgsmaal og vilde det opmuntre os, hvor end Kampen føres, om
Danmark fik en allieret, Status. Og Formanden for det danske Raad udtalte
da ogsaa i Januar overfor Underhuset, at Danmark fortjente at blive en
Alijeret. Men vi indser, at naar de danske Faktorer, Kongen, Regeringen
og Rigsdagen, som gennem en de facto Krigserklæring til Tyskland skulde
skaffe den retslige Basis for en saadan Anerkendelse, er sat ud af Funk
tion ved Tyskernes Vold, kan et saadant Skridt være betænkeligt. I sidste
Uge er det imidlertid kommet saa nær det, vi kunde ønske bs, gennem en
autoritativ Erklæring, der udstedtes, hvorefter Danmark under Befrielsen
vil blive behandlet som en Allieret af de Allieredes Overkommando. En
særlig Afdeling blev lagt under General Eisenhowers Hovedkvarter under
Betegnelsen G. Den engelsk-amerikanske Erklæring har som Baggrund, at den
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kom samtidig med de tre Stormagters sidste Advarsel til Tysklands Vasal—
ler, Finland, Ungarn og Rumænien. At Danmark klart har taget sin Plads
paa den rette Side, hersker der ingen Tvivl om. Hvor lykkeligt fjernt er
ikke de Dage, da et engelsk Blad kunde gøre sig skyldig i Fejitagelsen:
paa et Kort at fremstille Danmark Side om Side med disse Lydstater. Er
klæringen viser ud over Dagens Kamp und i Fremtiden. I øjeblikket findes
ingen dansk Autoritet, der kunder underskrive en Overenskomst, svarende
til den, som Norge, Holland og Belgien lige har underskrevet. Men lige
fra det øejblik, allierede Hære sætterFoden paa dansk Jord, anerkendes
Danskernes Ligestilling som en Allieret.
Gudme mindede om Reuters Bureaus diplomatiske Erklæring og føjede til:
Saa hurtigt som muligt haaber alle Danske, at det bliver en danske Rege
ring, der skal overtage Ansvaret for det daglige, civile Liv. Men vi maa
have Lov til at lægge i Erklæringen yderligere et Løfte om, at vi ved
Fredsbordet, naar Fremtidens Europa skal opbygges, kan indtage en Plads,
som det danske Folk længes efter i sit Hjerte
og med en Indsats bag os,
som vi ikke behøver at blues over: som en sand Allieret.
-

Særmeldinger: Hilsen til Niels, Bertil, Hugo, Birthe, Einar, Agnes og
Walther
Hilsen til Christian, Anton, Sara, Arthur og Rudolf.
Det danske Raad i London har i Anledning af Norges Selvstændighedsdag
(17. Maj) sendt den norske Udenrigsminister Tryggve Lie følgende Hilsen:
Paa Aarsdagen for Norges frie Forfatning beder vi Dem modtage det danske
Raads hjerteligste Hilsen. I Beundring for, hvad Norge har udført gennem
de sidste fire Aar takker vi for Venskab for Danmark og udtrykker vort
ønske, ja, vor Forvisning om en lys og lykkelig Fremtid for Norge og det
norske Folk.
stud.med. Købbe, hvis berømmelige Eksamination i intern Medicin omtaltes
i Nr 276, skal den 6.Juni Kl 8 1/4 op i klinisk Kirurgi i Rigshospitalets
kirurgiske Afdelings Auditorium og den 8.Juni Kl lO~ op i Pædiatri i
Rigshospitalets Børneafdelings Auditorium-om nogen skulde føle Trang til
ved Selvsyn at overbevise sig om, at han møder bevæbnet og med Schalburg
eskorte ved det grønne Bord.
Et nyt og morsomt Propagandamiddel er dukket op i København. Det er en
blank Kobbermønt, lidt større end en Tokrone. Paa Reversen bærer den i
Relieftryk Billedet af en Mand, som bærer to Døre paa Ryggen. I Kreds om
Billedet staar Teksten: Gaa stille med Dørene. Aversen er to store øren
og den engelske Tekst “The walls have Ears” (Væggene har øren)
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Tyskerne udsteder i Sønderjylland egenmægtigt Tilladelse til danske
Chauffører, der vil passere Grænsen med deres Vogne. En Maskinhandel i
Tønder har i nogen Tid lejet opklodsede Biler, som han sætter ind i tysk
Kørsel, kun forsynet med eet Skilt. Paa det staar der “UberfUhrung”. Da
Politiet skred ind, fremviste Maskinhandleren en tysk Tilladelse, der gav
ham Lov til at køre uden Numerplader, om det skulde være. Desuden oplyste
han, at Tyskerne ha~vde lovet ham Uniform og Vaaben, hvis Politiet gjorde
Kvalm. Da man alligevel tillod sig at forbyde Kørselen, prøvede Tyskerne
paa at arrestere den Politimand, der havde med Sagen at gøre. Først ved
højere Instans lykkedes det at faa afværget denne Arrestation. Men Ma
skinhandleren kører stadig med sine Lastbiler. Han er “Dansker”...:
En Fyr af samme Kategori har i Sønderborg telefonisk truet Politiet med,
at Politistationen vilde blive sprængt i Luften, hvis en nylig anholdt
Beruser ikke løslodes. Den anholdte var Nazist, og man fangede kort efter
hans Broder, der tilstod, at Truslerne kom fra ham. Han havde forgæves
prøvet at finde en tysk Patrulje, der kunde befri Broderen-:
Der er uddelt kommunistisk Propagandamateriale blandt Blinde i København.
Under en Ildiøs i en Garage Jagtvej 109 har man fundet tyske Uniformer
og et Reservelager af Konserves og røgede Varer. Politiet betegner Fundet
som “mystisk”.
Esbjerg havde i sidste Uge Besøg af to tyske Admiraler, der boede paa
Centralhotellet. De inspicerede Antiinvasionsforberedelserne. Lørdag an
kom General Hanneken i sin Luksusbil, men han maatte nøjes med Missions
hotellet, da Centralhotellet repareredes efter Admiralbesoget. Inden han
vovede sig indenfor, gennemsøgte Gestapo Hotellet helt ind i Pigeværel—
serne. Tyskerne forberedes Beslaglæggelse af Restaurant Danckwardt i Kir
kegade. Indehaversken, Frk Danckwardt, har i flere Aar udelukkende drevet
Forretning for Tyskere og Gulaschfolk og har ogsaa personligt været y
derst gæstfri overfor de Fremmede. Hun er almindelig forhadt i Byen, og
man mener, hun har arrangeret tysk Beslaglæggelse, saa hun kan retirere
med en fast maanedlig Understøttelse. Fruen har købt Villa i Nordsjæl
land.
De 16 arresterede Esbjergborgere er alle blandt de løsladte fra Horserødlejren. Gestapo har i Esbjerg anholdt 2 Chauffører og en Dei~ Tyskere for
Svindel med tysk Olie og en Vejerassistent Aage E Christensén, der har
snydt Organisation Todt, hvor han var ansat, til Fordel for den sorte
Børs. Desuden har man anholdt en Mand, der arbejdede for Tyskerne paa
Havnen og benyttede Anledningen til at fjerne saa megen Cement, han kunde
overkomme.

Oberstløjtnant Tiemroth er vel ankommet til Sverige.
Tyskerne har i 14 Dage skudt med skarpt øst for Skærbæk. Projektilerne
har fløjtet henover Fængselsvæsenets Lejr ved Renbæk. Man har forgæves
anmodet om at faa Skydningerne forlagt til mindre befolkede Egne.
Tyskernehar stjaalet en Del Planker fra Monberg & Thorsens Arbejdsplads
ved Rømødæmningen. De blev blot hentet, end ikke beslaglagt.
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Gestapos
Bil numre:
K.2O56
2176
2272
2317
2402
2509
2601
2699
2718
2767
2809
2904
3105
3640
3710
3740
3848
3951
4011
4073
4180
4817
4853
5019
5024
5342
5787
6157
7257
7416
8820
9053
27,629
27,638
27,657
27,699
27, 716
27,728
27, 766
27,874
27,962
32,004
32,012
32,406
32,409
32, 514
32,554
32,595
32,629
32,221
33,301
33, 326
33,419
33, 521
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Inspektør Krarup Pedersen, Skandia, var Mandag i sidste Uge
kaldt til Forhør i Dagmarhus. Da man intet positivt fandt imod
ham, skød man ham om Lørdagen.
Følgende Historie er autentisk, og Manden er ikke den eneste,
der har været ude for Oplevelsen:
En Repræsentant, som er vant til at bruge store Beløb paa Ka
fe, blev fanget under en af Gestapos Kafe-Razziaer i Køben
havn. Da han havde siddet de obligate Timer i Dagmarhus, blev
han ført ind til en yderst elskværdig Gestapomand, der spurg
te, om han ikke i Fremtiden kunde tænke sig at faa sine Re—
staurationsregninger betalt af det tyske Politi. Han skulde
blot som Gentjeneste lytte til, hvad Folk sagde, og staa i
Kontakt med Dagmarhus. Da Manden slog Kors for sig ved Tanken,
blev han frigivet, men næste Morgen Kl.6 paany afhentet, den
negang i Hjemmet. Han fik Lov at sidde hele Dagen i Dagmarhus
uden at faa hverken vaadt eller tørt og uden at blive forhørt.
Imens blev hans L~j1ighed gennemrodet og hans Skrivebord be
slaglagt og ført til Dagmarhus, hvor man møblerer paa den Fa
con. Om Aftenen blev han frigivet med en Advarsel.
Gestapo har i Holstebro arresteret Journalistelev Olaf Hold—
gaard Jensen, Holstebro Avis, og paa senere Forespørgsel er
klæret, at “der Jensen” ikke kan passe sit Arbejde foreløbig.
Jensen er kommet til Holstebro fra Svendborg. Han har kun væ
ret der i to Maaneder. Man sigter ham for Natten mellem 8. og
9.Maj at have huset en engelsk Spion eller Faldskærmsagent.
Der er foretaget Anholdelser i Svendborg. Man mener i Holste
bro, at Holdgaard Jensen er noget fantasifuld, og at han har
yndet at gøre sig interessant.

Gestapos
Bilnumre:
33,578
34,269
34,813
34,836
34, 920
34,983
35,215
35,270
35,329
35,436
35,552

Information 19 Maj 1944
277
(forts.)
at hverve Folk p.t. Han anses for Pyskopat. Der er Rapporter om
ham og hans Færden fra Horsens og Frederikshavn.
Der ved, ved skriftlig Henvendelse til den sædvanlige Adresse
paa mf. eller NN kunne opnaas Kontakt om Rabat ved Indkøb af
Duplikationsmateriel. Papir 1/4 Format 14,50, Folio 16, 25pCt
paa Farve og Stencils, 535 for Junior med normalt 635, Elektr.
1000—1100 Kr. mod ellers 1600, Precision 2650 minus 5-10 pCt.
Sabotagevagt Møbius fra Nordwerk var den sjette Sabotagevagt
fra denne Virksomhed, som er blevet skudt ned. Den saarede 0verbetjent er ramt af to Skud i Ryggen. Projektilerne sidder i
Underlivet. Kommunehospitalet erklærer, at kun et Mirakel kan
redde den saaredes Liv.

En Dame i Bagsværd har modtaget et Brev med nogle illegale Blade. Brevet
har følgende ejendommelige Ordlyd: “Fremsender her nogle Blade af Dan
marks Frihedsraad, som vi haaber de vil tage dem af. Pas iøvrigt paa~ Vi
regner med De er i Familie med en Fru
Bopæl
Nr vides ikke med
Sikkerhed kommer sammen med en Herrer som er indenfor Dagmarhus Vi skyk
ker hende og haaber De tage vor Advarsel til Dem. Med Hilsen Danmarks
Frihedsraad.”
Ortografien tyder paa, at Brevet er fra Schalburg
logen.
SLUT.

De allierede Flyveres Nedkastning af tomme Benzinbeholdere har
flere Steder i Landet givet Anledning til Formodninger om, at
Maskinerne var beskadigede-sine Steder er der endog rekvireret
Ambulancer. Disse Rapporter er Tyskerne kærkomne, og de støt
ter deres Paastande om i det mindste at have beskadiget Maski
ner.
Man tillægger i indviede Kredse Beskydningen af danske Arbej
dere paa en tysk militær Arbejdsplads ved Aalborg Betydning,
da man gaar ud fra, at en Fortsættelse vil afsvale Lysten til
at tage Arbejde hos Tyskerne.
I Anledning af Kritiken af Politimester Thalbitzer, Kolding,
gør man fra Kolding opmærksom paa, at Thalbitzer vel er svag
og fejg, hvad han selv indrømmer, men han er en gammel Mand,
der kan undskyldes. Med Hensyn til de afskedigede Reservepoli
tibetjente hænger det, erklærer man, saadan sammen, at de ikke
har passet deres Tjeneste den Nat, Jernbaneattentaterne skete,
hvorfor de omgaaende blev afskediget. Man ønskede at statuere
et Eksempel.
Der advares imod Reserbetjent la Cour Halved, som enten ikke
er god nok, eller ogsaa udnyttes af en farlig Person. Han sø
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Tusinder af Københavnere overværede ved Midnatstid fra Amalienborg Slots
plads en dramatisk Brand, som ikke findes omtalt i Morgenbladene. Det saa
ud, som om Amalienborg brændte. Efter Brandbombers Eksplosion var der
kort før 23 gaaet Ild i Pakhus 10 ved DFDSs Plads lige bag Amalienborg.
Pakhuset var fyldt med brændbare Stoffer, bl.a. en Mængde Madrasser, og
faa Minutter efter farvede aaben Ild, der skød til Vejrs som Stikflammer,
Himlen saa luerød, at mange troede, det var Tyskerne, som eksperimentere
de med nye Projektøre~r. Ildskæret maa man have kunnet se i Sverige. Brand
væsnet mødte med Masseopbud, og Politiet spærrede af mellem Palæerne,
hvorefter Slotspladsen langsomt fyldtes af tavse Skarer. Pakhuset nedbrændte totalt. En Overgang slog selve Ilden op over Amalienborgpalæernes
Tagrygge, saa kraftigt brændte det. Gnisterne føg ind over Kronprinsens
Palæ. der dog intet øjeblik var i Fare. Afstandsbedømmelsen var vanskelig
for Tilskuerne
i Virkeligheden var der en hel Gade og Amalienborgs Baghaver imellem Ilden og Palæerne.
Der gik i Nat Rygter om, at et større Gummilager var gaaet med op i Røg.
Ildens Heftighed tydede paa Tilstedeværelsen af enten Olie, Tjære eller
Gummi.
-~

Et Reservepostbud, der tilhørte det national-socialistiske Parti, John
Larsen, blev i Gaar Morges dræbt af flere Skud, da han paa sin Rute pas
serede Baggesensgadel9. En Cyklist, som~straks efter forsvandt, affyrede
Skudene. Man har intet Spor, og har endnu ikke faaet rubriceret Drabet
det kan være et Stikkermord, men visse Ting i Forbindelse med Drabet paa
Møbius (hvor en Politimand saaredes) maner til Forsigtighed. Det har nem
lig vist sig, at Møbius var afskediget som Sabotagevagt fra Nordwerk, og
at han havde lagt sig ud med sine tidligere Kammerater. Drabsmændene var,
ifl. Vidneudsagnene, iført Soldaterbukser.... Det er tænkeligt, at der er
indre Opgør hist og her. Frihedsfronten bør ikke paatage sig Skyld for
Drab, den ikke har haft med at gøre.
-

Man bedes indtil videre omtale Politiforhandlingerne varsomt. Saalænge
danske Myndigheder ikke bøjer sig, er der ikke Interesse forbundet med
at provokere Tyskerne frem til at tvinge deres Krav igennem.
Det berettes om en kendt, lidt distræt Professor i København, at han for
leden mødte en tyskvenlig Kollega fra Universitetet. I Distraktion tog
han til Hatten. Fire Skridt længere fremme korn han i Tanker om, hvem det
var, han havde hilst paa. Resolut snurrede han rundt og raabtë: Undskyld
Det var ikke Meningen....
Tyskerne er begyndt at hverve rene Børn her i Landet. De anbringes i de
saakaldte WehrtUchtigungslagern til Uddannelse af la Hitlerjugend, men
sorterer ikke direkte under Hitlerjugend. Man har faaet Opmærksomheden
henledt paa disse Lejre, fordi et Par københavnske Forældre forgæves har
bedt om at faa deres bortrømte Drenge udleveret. Drengene, hvoraf den ene
er født i 1929, har meldt sig i en Lejr i Køge, og Tyskerne nægter at ud
levere dem.
Sa~melding: Hilsen til Ole, Laurits, Trygve, Lydia, Elias og Veronika.
Officers- og Officiantforeningen i Vordingborg har mistet sine Møbler.
Tyskerne har bortført dem, idet man som Svar paa en Protest erklærede, at
nian ikke havde noget Bevis for, at Effekterne var privat Ejendom (Alt,
som tilhører Krigsministeriet, betragtes som tysk Krigsbytte)
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Tyskerne har lukket Restaurant “Storstrømmen “ved Broen” af militære
Grunde. Værten fik 4 Dage til at forsvinde i.
Der har været en kortvarig Strejke i Frihavnen l6—17.Maj. Havnearbejder—
nes Tillidsmand var blevet afskediget, og man mener, han er gaaet til
tysk Politi. I hvert Fald dukkede tysk Politi op paa Fagforeningskonto
ret, hvor man arresterede hele Bestyrelsen og beslaglagde Kassen. Strej
ken bredte sig til hele Københavns Havn, men etableredes saa tæt ind un
der Fyraften, at det ikke blev føleligt. I Nattens Løb virkede Strejke—
truslen. Tyskerne satte Bestyrelsen paa fri Fod, men beholdt Kassereren,
som man vil rejse en Sigtelse af en eller anden Art imod. I Løbet af For
middagen gik Arbejderne derefter i Gang igen.
SS-Bladet “Das SchwartzeKorps” retter i sit sidste Numer et harmdirrende
Angreb paa den danske Lensbaron Carl Juul Brockdorff, Valdemar—Slot, for
di Baronen har omdøbt sin Hoppe “Tove” til “Happy Landing”. Selvfølgelig
er der tænkt paa Englænderne, siger Bladet. Man skal ikke tro, at Tysker
ne ikke forstaar Spøg. Det gør de og smiler med i Anledning af Navnefor
andringen i Baronens Hestestald (~), men samtidig kan Tyskerne dog ikke
undlade at gøre opmærksom paa, at det vilde blive Hr Stalin, der vandt
Sejren, hvis det virkelig skulde komme til den af Baronen i Danmark ven
tede “Happy Landing”. En Stepperytter i rødt Dress og med Hammer og Segl
vil sidde i Sadlen...
SLUT.
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N/ Situationen bliver for hver Dag alvorligere for Politiet. Det vides posi
tivt, at Tyskerne
i hvert Fald i Sønderjylland-paa store, røde Plakater
har ladet trykke Meddelelse til Befolkningen om, at de tyske Myndigheder
desværre ser sig nødsaget ti 1 at overtage Politiets Beføjelser her i Lan
det. Man gætter sig til, at det vil ske med Assistance fra Schalburgkorp—
set og det hjemmetyske Værn i Sønderjylland.
Sagen bør endnu ikke gøres til Genstand for Omtale. Frihedsraadet har op
mærksomheden henvendt paa, at de danske Myndigheder er ude for et alvor
ligt Pres, og at meget afhænger af, at de staar imod.
Det synes at være Nervøsitet blandt Sabotagevagterne, som har gjort Kri
sen akut igen. Lørdag nedlagde Sabotagevagterne paa Nordwerks Filial i
Ryesgade Arbejdet, idet de erklærede, at de efter de mange Drab paa Sabo
tagevagter i Nordwerks Tjeneste simpelthen ikke tør fortsætte. Tyskerne
beordrede da dansk Politi paa Vagt, og Politidirektør Stamm bøjede sig
og dirigerede 12 Mand fra Politistationerne derud. De gik under Protest.
Samtidig skete der det, at Sabotagevagterne paa selve Nordwerk i Alders
rogade erklærede, at de ikke mere turde staa paa Post udenfor Murene.
Hidtil har de gaaet bag Pigtraadsspæringer og staaet i Skydestande. De
paastod, at de blev fotograferet, og at de derfor følte deres Liv truet.
Resultatet blev, at alle udendørs Poster~ blev inddraget.
Tyskerne Krav gaar, som meddelt i Nr 278, ud paa, at Politiet skal over
tage.Sabotagevagt—Tjenesten. Man mener, at Kystpolitiet er udset til den
ne Tjeneste. Vil man ikke det, skal Styrken reduceres til Fredsstyrke
eller sættes helt ud af Spillet.
Hvor alvorlig Situationen er, fremgaar af, at Politigaarden i København
er i højeste Alarmberedskab
dog delvis af en anden Grund. Man har erfa
ret, at Schalburgkorpset onigaas med Planer om at befri Snigmorderen, Sæ
delighedsforbryderen Anker Due. Korpset vil faa en endog meget varm Mod
tagelse~
Københavns Politiforening har paa eget Initiativ meddelt alle Politista
tioner, at ingen Politibetjente bør færdes med hvide Hueovertræk. Man har
opsnappet Instruktioner til Schalburgfolk, gaaende ud paa, at hvis de,
naar de “arbejder” civilt, bliver opdagedeog truede, skal de altid have
“Opmærksomheden henledt paa Folk med hvide Hueovertræk”.
Tre overordnede Politifolk i København er flyttet fra deres ~Hjem,
fordi
deres Navne er fundet paa Schalburglister over Politimænd, s~om “bør uska
del i ggøres”.
I denne alvorlige Situation træder en Kreds af Politimænd og Embedsmænd
fra Justitsministeriet i Dag sammen i den røde Bygning for at drøfte Ty
skernes Krav og det Svar, som skal gives. Det vides paa Forhaand, at Or
denspolitiet ikke vil paatage sig Vagttjeneste paa Fabriker, som arbejder
ior Tyskerne.

/

-

-

-

-

I Ugens Løb kan Situationen ventes afklaret. Enhver Politimand bør holde
sig rede til at gaa under Jorden.
Politikommissær .Høybye, Horsens, er rejst til Sverige. Politifuldmægtig
Sandholt, Helsingør, er i sidste øjeblik undsluppet en Kommando af Gesta
po og Schalburgfolk, der var sendt ud for at fänge ham. De omringede den
Bygning, i hvilken han befandt sig, men han undslap ved at krybe gennem
et Kældervindue ud i en Lyskasse, hvor han gemte sig under Ransagningen.
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Senere vovede han sig op og fik fat i Tøj at forklæde sig med, hvorefter
han blev smuglet ud af Byen, gemt i en Lastbil. Aktionen lededes af den
berygtede Juel.

han havde været underkastet Lyskur og Mørkekur-d.v.s. dels siddet i Pro
jektørlys, dels i fuldkomment Mørke, opklaredesdet, at Tyskerne ledte ef
ter en Mand ved Navn Vendelbo, og de havde forvekslet Gaden med Navnet..

Tyskerne spærrede Natten til Lørdag alle Havne paa Bornholm og indstille
de Flyveruten. Aktionen hænger muligt sammen med følgende Meddelelse i
“Soldatersender”: Russiske Minestrygere er for Tiden i Færd med at stryge
Minerne i det store Minefelt foran den finske Havbugt, idet de tyske og
finske Flaadestyrker ikke er i Stand til at beskytte Feltet. Man venter
en meget stærkt forøget russisk Indsats af U-Baade i Østersøen i den kom
mende Tid.

Gestapo har i Aalborg anholdt Boghandlerne L C Lauritzen og Stig Madsen,
der har forhandlet Folketingsmand Robert Stærmoses Pjece “Afrejsen fra
Støvring”. Den handler om hans Oplevelser efter Anholdelse 29.August.

De i Dagspressen offentliggjorte Dødsdomme er afsagt over de Skoledrenge
fra Horsens, som forsøgte at afvæbne tysk Vagt. Medansvarlig for, at de
blev fanget og dødsdømt, er den nazistiske Læge Bense fra Løsning ved
Horsens. Flere Dødsdomme kan ventes offentliggjort. Det vides saaledes,
at en tysk Krigsret har dødsdømt to unge Mænd fra Randers. De blev fanget
sammen med Adjunkt Foged, som Tyskerne dræbte samme Dag, de tog ham. Det
er en ung Mand ved Navn Hoelskov og den purunge Randers-Journalist Thor
steinsson. De er, før Dødsdommen, blevet udsat for alvorlige Mishandlin
ger. Den Dag, de blev fanget, tvang man dem til at staa vendt ind mod en
Væg fra Klokken 8 til Klokken 21. Det var det, der gjorde Foged saa de
sperat, at han forsøgte at overmande Vagtposterne.
Gestapo meddeler, at man under Aktionen paa Heden ved Nibe fandt 133 bri
tiske Maskinpistoler, 5 lydløse Pistoler, 600 kg Sprængstof og 30,000 Pa
troner. Endnu ubekræftede Vidneforklaringer gaar ud paa, at man paa Lan
devejen har set tyske Soldater bevogte Ligene af fire unge Mænd. De laa i
en Landevejsgrøft. Aarsagen til Uheldet er dels, at Flyveren ikke kunde
orientere sig straks, dels at han kastede forkert, og dels, at danske
Statsborgere alarmerede Tyskerne! Efter de foreløbige Meldinger ser det
dog ikke ud til at Danskere er Skyld i Anholdelserne. Politiet dementerer
saaledes, at en Gaardejer paa Nibeegnen skal have alarmeret. Derimod vi
des det, at Forstanderen paa Livø slog Alarm, da Faldskærme faldt paa Øen.
Man mener i Aalborg, at en uhyggelig Oplevelse, flere Borgere har haft,
staar i Forbindelse med Anholdelserne i Nibe-Affæren. Fra Gestapos Hoved
kvarter hørtes forleden Nat høje Skrig og Lyden af tunge Slag-som om man
slog med et Brædt paa et Menneskelegeme. Skrigene varede ved i det uende
lige og hørtes videnom. Da de holdt op, efterfulgtes de af endnu uhygge
ligere Brøl og Skrig paa Tysk
et Ørenvidne siger, at det lød, som den
lede Satan selv b o Helvede.
Anholdelserne, der har bredt sig til flere andre Egne, synes at vise, at
det er lykkëdes Gestapo at gøre en af de Anholdte “mør”.
Gestapo farer fuldstændig grasat i Nordjylland i disse Dage. Paa Folke
registret i Aalborg har man oplevet følgende: Gestapomænd ønskede Oplys
ninger om Udstedelsen af Legitimationskort. En Embedsmand beklagede, at
han ikke kunde sige noget-men han havde Tavshedspligt. Tyskerne bad saa
om at se et Legitimationskort, og han viste Dem sit eget: Poul Hansen,
Vendelbogade 5~. Tyskeren sagde: “Aha! Sie sind Vendelbo?”. Ja sagde Jen
sen intetanende og noget forbløffet over, at Tyskéren kunde se, at han
var født i Vendsyssel, fordi der stod Vadum paa Kortet. Øjeblikkelig ka
stede Tyskerne sig over ham og førte ham bort. Langt om længe, efter at
-
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Beretningen i Dagbladene om Luftkampen over Aalborg Onsdag den 17.Maj med
Offentliggørelse af Navne paa Dræbte og Saarede, var mere end ufuldstæn
dig. Det, der skete, var følgende:
I Forbindelse med et Angreb paa den norske Kystskibsfart, foretaget af
eensædede Jagermaskiner fra et Hangarskib, gik en Rocognosceringspatrou
ille paa fire Maskiner ind over Nordjylland. Samtidig holdt Tyskerne Af
slutningsøvelse for en Flyveskole. 20 Maskiner var i Luften over Aalborg.
Ved Middagstid blæstes der Forvarsel, kort efter Luftalarm, og i Luften
over Aalborg mødtes de fire Englændere og de 20 tyske Maskiner. Det saa
aldeles fantastisk ud. De smaa Englændere svirrede om Tyskerne som vrede
Hvepse, og i Røg og Ild styrtede tyske Maskiner mod Jorden. Tæt ved Lim
fjordsb~oen saa man en engelsk Maskine dykke lodret ned paa en lavtfly
vende Tysker, skydende af alle Rør. Tys}eren gik i Fjorden som en Sten.
Englæderen vendte lodret til Vejrs igen-direkte op under Bugen paa endnu
en Tysker, som fik det glatte Lag ~ra neden og sank brændende i Limfjor
den knap 50 Meter fra Kammeraten. Kampene trak derefter ud over Omegnen.
Det vides, at 11
elleve
tyske Maskinerblev nedskudt. En af de engel
ske Maskiner nødlandede ved Stagsted, og Piloten løb sin Vej. En anden
styrtede i Limfjorden ved Nr Uttrup, og Piloten omkom. Men Tyskerne mi
stede de 11 Maskiner, alle med 4Mands Besætning. Kun faa af Flyverne red
dede sig i Faldskærm. Desuden overkorn Englænderne at gennemskyde en Mæng
de Bygninger paa Flyvepladsen. De ramte ikke blot danske Arbejdere, men
ogsaa mange tyske Soldater. De danske Arbejdere flygtede fra Flyveplad
sen efter Angrebet.
Man venter i Aalborg, at Tyskerne vil udsende en Melding om, at 50 pcT
af de angribende Maskiner gik tabt ved Angrebet
—

—

I Aalborg er anholdt: Kontorassistent Erling Jørgensen, Skibsværftet,
Boghandlermedhjælper Jens Aage Madsen, Ensigs Boghandel, Kontorist Aage
Andersen, Rørdals Cementfabriker, Aage og Knud Andersen, Nøfre Tranders
vej 77.
Man ~ør regne med nye Caférazziaer i København i nærmeste Fremtid.
Gestapo har i Sandbjerggade arresteret en Gruppe, som hævdes at have be
staaet af tyske Emigranter. Arresteret er en Mand ved Navn Jungklaes, en
Fru Kruse, Medarbejder ved Forældrebladet, Trolle o.a. Gestapo havde faa
et en Stikker ind i Gruppen.
Tyskerne opererer p.t. med mange Gadespioner paa Kongens Nytorv, Raadhus
pladsen og paa Hovedbanegaarden.
Italienske Tropper er p.t. i København. Officerer vakte i Aftes Opsigt i
Tivoli. De er i brune Uniformer med Skjold i rødt, hvidt, grønt og røde
Skub derdistinktioner.
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15 store tyske Pramme passerede i Gaar Øresund for nordgaaende.

Ved Krusaa Korsvej har Patrioter overhugget det tyske Kabel.

50 tyske Teknikere bliver for Tiden “sat ind i Forholdene” paa Forstær
kerstationen i Købmagergades Postkontor. De skal i Tilfælde af Invasion
overtage Stationen.

Rygterne om, at Bryde—Nielsen, Buldog, er skudt, har intet paa sig.

Fabriken “Generator” i Borups Alle, som forleden saboteredes, ejes af
Næstformanden i Dansk Arbejdsgiverforening, Hans L.Larsen. Der fabrikeres
foruden de tidligere omtalte Dele til Tanks ogsaa Radioomformere til Fly
vemaskiner. For Rekylriffelsyndikatet har Fabriken udført saa meget Fræ
se— og Drejearbejde, at danske Ordrer af den Grund er skubbet til Side.
Foruden Forfatteren Johs Bech Nygaard, der som omtalt i svensk Radio er
anholdt i Horsens (han var nylig flyttet til Oldrup øst for Byen) er der
ved Razzia Nr 5 i Horsens arresteret følgende: Fabrikant Løwschall, Næs
set, Prokurist Erik Holmboe, Nørregade 1, Prokurist Svend Aage Jensen,
Borgergade 18, Handelsskole~lev Søren Korup, Fredericiagade 4 A, Proku
rist Carsten Bech, Næsset, Sejlmager Poul Rønnest Mortensen, Mælketorvet
6, Forretningsfører Chr Thomsen Møller Rosensteen, Frejasgade 24, Elev
paa Tekn.Skole Sigvart Josva Christensen, Nylands Alle 44, Glarmester
Carl Hansen, Løvhøjvej 6, Lærer Detlev Keller Hansen, Emil Møllersgade
18, Lærling Frits Peter Hansen, Frederiksgade 87, Driftsbestyrer Jens P
V Hansen, Allegade 30, Løjtnant Johs. Hjortshøj, Strandvej, Dagnæs, Kon—
torist Villy Dahl Jensen, Søndergade 31, Fængselsbetjent Anton Mikkelsen,
Tordenskjoldsgade 8, Maler Carl Bøgh Nielsen, Sønderbrogade 10, Assuran
dør Erik Lindemann Nielsen, Sondrup, Ingeniør Ivar Thomsen, Nylands Alle
44, og Inspektionsbetjent ved Statsfængslet Aage Jensen, Kongensgade 25.
Eftersøgt men ikke fanget blev Politikommissær Høybye og Fabrikant Asger
Holmboe.
Det er især Terrænsportsfolk, det er gaaet ud over. Korup er Næstformand
i K.U.
Særmelding: Hilsen til Kaj fra Ebbe, Bruno fra Erhardt, Peterfra Inger.
Professor Carsten Hoeg er løsladt.
Den berømmelige stud.med. Købbe, hvis Eksamen vækker fortjent Opmærksom
hed, relegeredes for nogle Aar siden fra Universitetet paa Grund af Fo
sterfordrivelsesaffærer. Han drev derefter i nogen Tid et svindlerisk In
stitut for Undersøgelse af Graviditet.
Der er i de sidste Dage i Randers foretaget Sabotage mod Biler, Tyskerne
bruger til Transport af Arbejdere.
Ved et Indbrud i Skoleinspektørens Kontor i Maglegaardsskolen i Hellerup
fjernedes en Duplikator, en Skrivemaskine, en Mængde Papir etv. I Konto
ret var efterladt en stor, hvis Seddel, hvorpaa der stod: Duplikator og
Skrivemaskine skal vi returnere efter Krigen mod passende Erstatning for
den Skade, vi desværre har været nødt til at forvolde.
Amerikansk Flyver Poul J Mulhearm, Tington, Milton, er fundet som Lig i
Storstrømmen.
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Man bedes atter meddele, at Bartenderen paa Bellevue er allright. Den
Slægtning af ham, som er i den tyske Hær, tilhører det danske Mindretal
i Sydslesvig. Manden bliver generet unødigt.
Bladudvalget henstiller til Provinsredaktionerne at indstille sig paa
selvstændigt Arbejde i Tilfælde af Invasion. Man maa regne med en Afbry
delse af Forbindelserne til København.
SIDSTE
Chefen for de allierede Ekspeditionsstyrker opfordrer Befolkningen i de
besatte Lande til i Tilfælde af Invasion at lægge nøje Mærke til Fjendens
Bevægelser, saaledes at man kan give de allierede Styrker Oplysninger.
Man bør lægge Mærke til følgende:
Hvormange Tropper paa Egnen? Hvad Slags Køretøjer? Hvilke Kendetegn?
Hvilken Vej er de taget? Hvilke Vaaben har de? Hvorledes faar de Mad og
Forsyninger iøvrigt? Tidspunktet for Troppebevægelser-Udseende, Navne,
Grader, Distinktioner, Hovedkvarterer o~s.v. Man bør forud orientere sig
med Hensyn til Veje, Vandværker, Elektricitetsværker, Flyvepladser, Minefelter etc. Enhver Oplysning, der kan genere Tyskerne, kan være af Værdi.
Konstruktør OrlaEmil Olsen i Stadsbygmesterens Direktorat blev Lørdag
Morgen Klokken 8,18, da S-Toget kørte ind paa Lyngby Station, alvorligt
saaret af Revolverskud, affyret af to Mænd, som stod tæt ved Siden af ham
paa Perronen. Hans Tilstand er kritisk. Olsen var i 1936—37 Nazipartiets
Leder i København, men blev dødeligt Uvenner med Frits Clausen. Han har
været Folketingskandidat.
Han trak sig ud af nationalsocialistisk Politik, men fik efter Besættel
sen Kontakt med Tyskerne, som han har gjort Tjenester af forskellig Art,
bl.a. har han udleveret Tegninger af Bygninger i København. Han har været
mistænkt for Stikkervirksomhed. Det var Olsen, som udleverede Tegninger
ne af Niels Bohrs Institut, før Værnemagten beslaglagde Bygningen til de
komiske ~ksperimenter med Atomer
et Forsøg paa at udforske, om Bohr
havde syslet med et hemmeligt Vaaben. Orla Olsen tog for nogen Tid siden
Orlov paa ubestemt Tid, og han har siden arbejdet direkte for Tyskerne,
uden at Arbejdets Art er kendt. Angrebet paa ham har antagelig Forbindel
se hermed.
-

Olsen har, da han afhørtes paa Sygesengen, angivet Politifuldmægtig An
dreasen, tidligere Statsadvokatens Afdeling for særlige Anliggender. Han
paastaar, at Politifuldmægtigen gav et Tegn, før Revolvermændene skød.
Da Andreasen hørte, at Politiet vilde tale med ham, mente han, at det var
Gestapo, men da han senere fik at vide, at det var hans egne Kolleger,
meldte han sig. Efter en Afhøring hos Kriminalassistent H C Andersen blev
Politifuldmægtigen fængslet. Han sad Natten over paa Politigaarden. Kort
før Grundlovsforhøret blev han dog løslädt. I Mellemtiden havde Gestapo
anholdt hans Fader (fra Firmaet Bang & Pingel), men han blev løsladt, idet man betydede ham, at han skulde fremskaffe Sønnen. Andreasen hævder,
at Olsen maa tale i Vildelse-han har ikke givet noget Tegn, endsige kendt
Olsen før.
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Den i Morgenbiadene omtalte alvorlige Episode i Søborg, hvor en hel Fami
lie er ramt af en Luftværnsgranat under Alarmtilstanden i København, vil
antagelig give Anledning til Kritik af Luftværnet, der ikke blæste rigtig
Alarm. I den Anledning er der Grund til at gøre opmærksom paa, at Tysker
ne har forbudt Brug af Sirenerne, naar Skydning er begyndt—Sirenehylene
umuliggør Brugen af Lytteapparaterne.
Gestapo trængte i Aftes ind hos Politibetjent Holger Søderberg, Hou
gaardsgade 6. Der var ikke nogen hjemme. Dansk Politi alarmeredes, da man
havde hørt et Skud-det menes, at Tyskerne skød Laasen ud.
En tysk Flyvemaskine styrtede i Gaar ned ved Ringsted.
Under Frikorpsets Ophold i Kroatien har Chefen, Martinsen, efter havd det
nu tilfældigt erfares, mistet sin Chauffør. Han gik over til Tito~
I Anledning af Faren for tysk Overtagelse af Politimyndigheden kan der
være Grund til at advare mod Provokationer fra det tyske Mindretal i Søn
derjylland. Det er vidnefast, at Tyskerne Sommeren 1940 havde planlagt
ødelæggelse af en Del tyske Forsamlingshuse og tyske Hjem, for at det
skulde blive muligt at paakalde Rigets Beskyttelse. Planen røbedes af en
dansk Nazist, hvis Navn kendes, og der dirigeredes saa store Politistyr—
ker til Landsdelen, at Planen blev opgivet. Samtidig skete der Henvendel
se i Berlin, hvorfra koldt Vand blev hældt over Mindretalsførerne. Det er
givetvis meget faa, som nu vil heim ins Reich, men de er til Gengæld de
mest desperate.
Om en tysk Soldats Nedstikning af en Dansker paa Frederiksberg i Aftes
og et Bombeattentat mod en Beboelsesejendom paa Sdr Boulevard vil blive
meddelt i Information 280.
SLUT.

2o 2

